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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  رحلة اولمـ  دوازدهمسنجش 
)10/8/1398(  

  )دوازدهم( ـانبـز  
  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ميان بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4ـون آزمــ  
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صـفحة  : 3

  شبيه

-  

-  

-  

  ِ سرِ كوي– 

  ِ مژگان–

  
 ر

  

cationgroup

 )هانامه

)گاه(=» هنگام«

، فارسـي  24ة 

تش

  

گلستان

–خار  

بليغ اضافي ]
ِ دهر–صياد 

-  
 -  

ِ آمال–خر 

نواژه. (نه صفت 

« -» آبرو« -» ه

، صفحة2فارسي 

  استعاره

-  

سلطنت ـِ عشق
  ]تشخيص: مكنيه[

  ]ـم[ماهـ
  ]مصرحه[

-  

  ِ چشم–سر 
 ]تشخيص: مكنيه[

 بليغ اضافي[
  
  
 ]چليپا ست زلف[ 

  

 10/8/1398(  

اسم است،  نوع

پيشه«]. زهدي 

، ف10صفحة : 1

  جناس
  ]ستاندارد

-  

   ـ سرا
   ـ سر آ 

س

  ه ـ آه

-  

-  

[سنادي فشرده 
-
-

چليپا] ِ-[زلف 
-

2  

مرحلة اول(ــان 

در» پيرايه«. ي

سم است در معني

 )ه

فارسي . ( عطار

ج  
اس[ ِ  

 گرمي( 

سر
سرا

ماه

اس اسنادي
-  
-  

 -  
-  

ي و نگارش

؛ زبـــدوازدهم 

مقرّريفظاً، يعني 

اس» پارسايي«[ 

نامهواژه: 2رسي 

از» نامه الهي« 

آميزي حس

ها يدنِ بسودني
  )و سردي

-  

-  

-  

-  

  پذيرفتهر 
بر دوش فكنده

 فارسي

سنجش

لفظ» وظيفه«. ت

»پارسا« -» بو ش
  

فار. (ر، باكفايت

  16ل 

  16ل 

  16ل 

.اند از جامي» ن

  

  
  خودي
  تن

د

 
  

  

  
  

 

  كامل
-  

وارمسعود سعد] 
شب زلف ب چون

-  

   
 

 .رست است

 شمار، مفرد است
 .رست است

خوش«): 3تيبِ 
 )هانامهواژه. (»

 .رست است

داناي كا يعني 
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

بهارستان«و » رار

 .رست است

  تضاد
گرم ـ سرد

خ ـ بي] ي[خود
آمدن ـ بازگشت
 اين ـ آن
قدم ـ سرا

قهر ـ لطف

بانگ ـ نغمه
زاغ ـ بلبل

 پاي ـ سر

 .رست است

 زينه
1(  
2(  ]-[
چناچ] -[  )3
4(  

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

، در»بنان«
در 3گزينه  

به همان ترت
ليخوشحا«
در 2گزينه  

جااين كافي
در 2گزينه  

مراجعه شود
در 2گزينه  

مراجعه شود
در 4گزينه  

مراجعه شود
در 1گزينه  

ألحرا تحفة«
14(  

در 3گزينه  

  بيت

باخ  )الف

  )ب

  )ج

  )د

  )ه

  
در 3گزينه  

گز

2
3
4
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) 3المي، و 
خون جگر  

/ يـا بيـت    

اليـه   مضـاف  
1 (  

نيـز باشـد؛   
اين گونـه  ) 

16(  

 بيشـتر در      
وجـود  «ي   

cationgroup

در قصص اسال» 
نسبت دادن) 1

]از عربـي [وف   

شـخص مض) در د
5صفحة : 3سي 

به قرينة معنوي ن
)2 معنوي است؛ 

6و  15صفحات  

 آخـري دقـت
اسـت در معنـي 

  
  ال

6  
  
  
  سطر

 ]ستر[

»شيطان«به ] »
1، در مقام اثبات

قـول معـرو/ ث 

د. است ازداشتنب
فارس]. (زي ندارد

گواه حذف فعل ب
ف فعل به قرينة

:3ي فارس(. ست

كـه ايـن) [4و  
ناگـذر م، فعـل   

متشابه
شمارة سؤا

5  

1 (  

 2 (  

3 (  

  ]بط[بت ) 4
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طاووس«ستعارة 
در ماما . ندارند 
 

حديث/ ت قرآني 

امفعول ِب شخص 
نياز  عنوان متمم

گ واندت مي؛ ضمناً 
گواه حذف ضرورتاً 
ا لفظيحذف » س

)3، و در فهوماً
ايـم  از آن گفتـه 

1 ،21 ،22 (  

4  
 1 (  

 مطاع) 2  
  ]متاع[

 
3 (  

  ش

4 (  

3  

مرحلة اول(ــان 

در اس[، و البته 
هم كه تشخيص

 .تشبيه دارد»  

كامل يك عبارت

)در ج. است دن
بهر شخصي نيز 

دارد؛] تازه ء[مله 
 هر جملة ندايي

دگر كس«بعد از 

مف) 1در ). 2 در 
ستانه به تفصيل

4صفحات : 2ي 

16  

 

 

 

1 (سبا 
 ]اصب[

2 (خوان
 ]خان[

 قربت) 3
   ]غربت[

4 (خيش
 ]يشخو[

؛ زبـــدوازدهم 

،فردوس/ جنّت  
ه) 4و ) 2. »ني
»لبلعل «. يص

درج ك: قام اثبات

ديدخص مفعول ِ
، و به ضميرست

يك جم آغازن از 
باز اين كه. فتيم

، در مصراع يكم ب

دي است؛ طبعاً
هاي تابس  آزمون

فارسي+  19حة 

  آوا 
   سؤال

6  
   ]سور

 مغلوب
  ]مقلوب[

 قاضي
  ]غازي[

ثمر 
  ]سمر[

 

  -ر
  

  ]ر
  ر

 -ِ[  

  

سنجش

/عيم و بهشت 
اُويس قَرَن«و » )ص

ي است از تشخي

در مقاما . تلميح
  .  ميح

شخ) است در ب 
پذير نيس مفعولل 

ساز نشا د وابسته
مين است كه گف
ت فعلي پيشين،

 فعل كجا اسناد
ري كه در شرح

  )20صفحة

صفح: 1فارسي  (

هم
شمارة

5  

س[صور ) 1

  كره
 

2 (گزار
]- گذار[

ازگشكر[

   

  

بهر) 3
  ]بحر[

-رهباز[

  
  4 (

   
 

 .رست است

نعست به شارتي ا
ص(پيامبر«ستان 

اي نمونه» عقيق«
 .رست است

جناس دارد، نه تل
نه تلمي تضمين، 
 .رست است

دادنخص متمم ِ
چون فعل[ بهد از 

 .رست است

ض شده بود؛ پيوند
كارش عيناً هم) 4
به اعتبار عبارت) 3

 .رست است

ل يعني اين كه
ه سبب ساختار

ص: 3فارسي . (»
 .رست است

.ت مبهم است
 .رست است

4  

1 (  

ي غيرنك+اروخ) 2
راخ[

ي نكره+
[ 

3 (صواب
  ] ثواب[

 ]ديدنواب ص[

4 (عزيمت
]ـت+عظيمـِ - ~[

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
اش)  4و ) 2

اشاره به داس
«به  خوردن

در 4گزينه  .
عبارت نه ج
مصرع يعني

در 1گزينه  .1
شخص) در الف

بعد» ِدستِ«
در 3گزينه  .1

قبالً هم عرض
4و ) 1در  كه

اما در . است
در 2گزينه  .1

صورت سؤال
به!] طلبد مي

ـداشتن]ـن[
در 4گزينه  .1

صفت» ديگر«
در 3گزينه  .1
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همـه  «؛ ».
اين كه : ت

نتـوان  «؛ »
) 3در . »ن 

ش كتـاب   

ايهـام  » دام 

. سه تعبيـر 

نـذار  ا) ب   

همه عيبـي  
پادشـه  «ن  

اسـت كـه    
. هود اسـت  

اما  .خويش

دش تا بـه  

دين و  ←
رد ( ها ن

مشاهده  
  ) ها نه

cationgroup

.. خواهد بلندش
مفهوم اين است) 

»شك جانِ جاني
هللا عما يصـفون

سـتايش. رك كند

مـد«[ دغلن از 
19 (  

ستعبيه كرده در 

حـال آن كـه. د 
  )13و  12ت 

ه«يا » ش ندرد
ستعاره از همـان

)4در  فقط اما 
مشـه ي مطلـق  

قيقت از درون خ

قضا همي برد«: 

←ديٌن وطريقة 

در گذر زمان ←

ديدند، ←َهدوا 
رد ساير گزين(  

د آن سر كه او
)1اما در . »ءشا

  )10صفحة : 3

ش ين دانم كه بي
اهللا سبحان«ه به 

هم معشوق را در
1 .(  

دور ماندن) يشه
9صفحة : 3سي 

اند ت يك مفهوم 

كننـد  اشاره مي
صفحات: 3رسي 

ان به گناه فاحش
اس» ماه/ ورشيد 

اند، مناعت طبع
آزادگـيرش بـه   

طلب مطلق حق 

؛ مثل اين»رجو

د –) 2رد گزينه
ی مّر العصور 

شاَه –)  3زينه 
شاني شكسته

 10/8/1398(  

بلند«با  س شود
ء و تذل من تش

3فارسي +  10 

يقين// ش از آني 
؛ اشاره»م نيايي

ه حتي در خيال
10، صفحة 3ي 

همي(= اي مدام 
فارس. (تَرك آنه 

كلّاً) 4در » ش
  )23و  2

بنده در عبادت
فار. (اراده كند» 

دة ناموس بندگا
خو«است يا  گناه

مو  بلندنظريش 
يعني سـفا قت،

به سفارشت و 

ج«شان به نشانِ 

ر( داشتند  ← 
علی –)  2 زينه

  .في است

رد گز( به شهر  
هاخويش يا بت

ن

4  

مرحلة اول(ــان 

قياس» .يل نگردد
تعز من تشا« 

صفحة: 2رسي 

ي كه گويم، بيش
تن كه تو در وهم

حهي نيست كه 
فارسي+  10حة 

برا  ياري از حق
به] غير/ خويش 

صي از بود خويش
22صفحات : 3ي 

طه بر كوتاهي ب
»او«ي است كه 

پرد«دارند؛ » وب
گهمان » عيب«

اند و ستايش راز
 ويژه سلطانِ وق

تقليد است وهش
  ) 24صفحة  

، نشبداقباليس از 

...کاَن لـ –)  1
رد گز( عبادت  

اضا) ن است كه 

←لی المدينة 

هاي شكسته خت

ي، زبان قرآن

؛ زبـــدوازدهم 

عزيز گرداند، ذلي
به) تلميح(شاره 

فا. (ود او نيست

هر آن وصفي«؛ »
وان شبه تو گفت
 انسان در پايگاه

صفح: 1فارسي  (

طلب) 3. تزوير 
خ[ ِ  امرست، هم 

خال«و ) 3در » 
فارسي. (ر است

واسط يا بي]  نبي
نصيب هر كسي ت

ستارالعيو«صفت 
«دريافت كه آيا 

.(  

رزوهاي دورودرآ 
گاه دنياداران، به

 20 .(  

نكو) 2. ند تقليد
:2فارسي . (ست

ن يكي، بالعكس
   

1رد گزينه ( ها 
براي ←لعبادة 

نكه ، آنچه ، اين

إل –) 4و1هاي ه
بت ← المکّسرة 

 عربي

سنجش

هر كه را او ع«: ت
؛ اش»]ي تو فزايي

صي هم در وجو

»پذيري خداوند
نتو// هم نگنجي 

اري بيان شده؛
:شود م ديده مي

نكوهش فقط) 
اس دوروييذمت 

»گشتگي خود گُم
استوا نايت الهي

تشفاعء[واسطه
نبوتهم ) در د 

اشارت به ص وماً
توان د هايي نمي

)12و  10فحات 

و طمع مذمت 
ت نبردن به درگ

صفحة: 2رسي 

ذم ِدر ) 1و ) 4
رك حقيقت اس

گويند؛ اين مي ي
)25صفحة : 1 

ها ، تمام ملتت
لل -)  4و2هاي 
چنانك(  4و 2ينه 

رد گزينه( شتند 
أصنامهم –)  3

   
 

 .رست است

 سؤال اين است
همه كمي[ اهي

و نقص ه جا هست
 .رست است

ناپ وصف« سؤال 
تن كه تو در فهف

وم به وجه استعا
 دهم و دوازدهم

 .رست است

)2. كاران استيا
هم مذ) 4اما ]. 

 .رست است

از خ«و ) 2در » 
عنافهوم كلي بر 
 .رست است

ه بخشايشِ به و
.است ن عبادت

 .رست است

مفهو) 4و ) 2و  
به تنه) 3اما از  

صف: 3فارسي  (
 .رست است

زينه مضموناً در
حاجت سؤال بر 

فار+  16صفحة 
 .رست است

4، دشوار ساده به
تقليد مقدمة د 

 .رست است

اقبالي خوشگر از 
فارسي. (»و دام

  .رست است
همه ملت ←ب 

هرد گزينه( شي 
در گزي –)  4و1

  .رست است
مردم برگش ← 

3و 1هاي گزينه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
مفهوم بيت
بيشي تو بكا
خداوند همه

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت
توصف تو گف
همين مفهو
فارسي پاية

در 4گزينه  .1
رياوصف ) 1

تناسب دارد
در 1گزينه  .2

»خودي بي«
مف) 1اما در 

در 3گزينه  .2
به) و الف) ج

گذاران مهمل
در 4گزينه  .2

مشخصاً) 1
.»تو بپوشي

.»پوش عيب
در 4گزينه  .2

هر چهار گز
مطابق بيت

ص: 1فارسي (
در 3گزينه  .2

سبه ترتيبِ 
گويد مي) 3

در 1گزينه  .2
سه تاي ديگ
سوي دانه و

  
 

در 3گزينه  .2
کّل الّشعوب 

آييني يا روش
1هاي گزينه

در 2گزينه  .2
رجع الّناس

رد گ(كردند 

erv.ir
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 –)  1ينه
هاي  گزينه

قوَمه  –) 
رد (  

قبل  –
داروسازي  

1  (–  )

گويند 

 آموزيي

 از 
س شيريني 
تش آهن 
د اگر چه 

نسان 
س در 

cationgroup

رد گز( ي خود 
گ( ها نگاره ← رد

) 3و 2هاي زينه
هابزرگترين آن

–) 4 رد گزينه( 

←الّصيدلة  –

1 رد گزينه( بار 

بر آنچه مي -2 
  

  .دانستندي

مي –)  4و3اي 

 است كه بسيار
هركس.  آموختم

 همانگونه كه آت
 در من نفوذ كند

وفقيت را براي ان
شكست خورد پس

هايا باهمكالسي
←الّنقوش  -)  

رد گز( ي بخشد 
ب  ← أکبرها - 

( التحصيل شد 
–) 3 رد گزينه( 

دو ب ←مّرتين  

.گام خشم است
.يد آورده است

ان واقعيت را مي

هارد گزينه( ع 

ريخ ثابت كرده ا
شكست دادن را

كندا محكم مي
 نخواهم داد كه

 . باشد

يريني آن راه مو
يسون چند بار ش

 10/8/1398(  

هايمان ياكالسي
1 رد گزينه( ها 

ت دهد ، رهايي
) 3 رد گزينه(  

وخته شد، فارغ
(خواند درس مي

–)  3و1هاي ه

ي و بردباري هنگ
يفروزان است پد

پرسيدند زيرا آنا

حسن اإلستما ←

ارت. يروزي است
 خوردم تا راه ش
ت اراده انسان را
دي هرگز اجازه

 مقدمه پيروزي
خي زندگي و شي

ادي -4. هاستي

5  

مرحلة اول(ــان 

با همك ←الءنا 
هكتيبه ←بات 

نجات ←ن ُينقَذ 
هاتمام بت  ←

دانش آمو ←ت 
كند، دصيل مي

رد گزينه( يدند 

ن در تنگدستي
آتشش ف كه پاره

ها نپشكستن بت
  ان 

← گوش كردن

شكست پل پي. م
بارها شكست: ت

شود زيرا مشكالت
به نااميد: گفت 

تواندشود كه مي
تلخ -2.  شودمي

سياري از پيروزي

؛ زبـــدوازدهم 

مع زمال –)  4و
الکتاب –)  4و  2

أن –)  2و1هاي 
← جميع األصنام

تخّرجت –) 2 نه
تحص ←تدُرُس  –

  .ضافي است

هده كردند يا د
  .ي است

مؤمن صدقه دادن
سي خورشيد را ك

درباره ش) ع(يم 
زيرا آنا ←ألّنهم 

خوب گ –)  4و2

  .هاستن

ها نترسيمكست
گفتناپلئون مي

شها تسليم نمي
اديسون مي. ت 

شيي مواجه مي
 بترسد موفق م
شكالت باعث بس

سنجش

و1هاي رد گزينه
2هاي رد گزينه 

هرد گزينه( شيد 
ج –)  3  گزينه

رد گزين( وچكم 
–)  3 ينهرد گز

اض) همان (  4 

ش آموزان مشا
اضافي  4گزينه 

هاي ماز نشانه -
چه كسي -4. شو

مردم از ابراهي  ←
أل – نپرسيدند 

2هاي رد گزينه 
  )  3 و2

ترين آنرها ميانه

ن است كه از شك
ن. اندتفاق افتاده

هر مقابل سختي
راز موفقيت است

هايود با شكست
كس از شكست
شدن دربرابر مش

   
 

  .رست است
ر( سخن گفتيم 

(ه است شناخت

  .رست است
تالش كرد، كوش

رد(   مردمانش
 (  

  .رست است
دختر كو ← يرة

ر( دو سال پيش 
در گزينه -)  2 

  .رست است
دانش ← ّتلميذات

در گ) تنها ( و ) 
  .رست است

-1ها  ست گزينه
ها جدا ش و از آن

  .رست است
←  4يح گزينه

مردم ←لّناس 
  . رست است

(تعلَّْم ، َتَعلَّمي 
2هاي رد گزينه 

  .رست است
بهترين كار: ت 

  :ك مطلب 
هاي موفقيت اين
س از شكست ات
گي را بچشد در

پايداري ر. كندي
  .كست بخورم
  .رست است

ره در زندگي خو
كهر - 1 ←ها نه
تسليم ش -3. كند
  .شد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
س ←حّدثنا 
ش ←عرَف 

  ) 2و  1
در 4گزينه  .2

ت  ← حاَول
قومش، ←

2و1 گزينه
در 1گزينه  .3

بنتی الّصغي
د ←سنتين

رد گزينه( 
در 2گزينه  .3

شاهدت الّت 
)اين رخداد 

در 3گزينه  .3
ترجمه درس
شكيبا باش

در 4گزينه  .3
ترجمه صحي

لم يسأل ال .
در 1گزينه  .3

ت ← بياموز
(تتَعلَُّم  ←

در 4گزينه  .3
ترجمه عبار

ترجمه درك
هايكي از راه

ها پسپيروزي
و تلخي زندگ

محكم مي را
چند بار شك

در 2گزينه  .3
انسان هموار
ترجمه گزين
كترسيم مي

آخر نااميد ش
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 -3. دند

  .شد
 پل 

  

ل وفاعله 

ل وفاعله 

  /

 خدايانتان 
-ورچه مي

. آيد درمي
رها قطع 

-ن مي

هدف  -4 

جدهم و 

چه 

cationgroup

شدواره پيروز مي
  .كارشان بود

ي پياپي، موفق ش
راه موفقيت از  

.يش موفق بود

فعل/ ی للمعلوم 

فعل/ ی للمعلوم 

ن في الماضي

و را بسوزانيد و
مو -4. اده است

 ميوه از درخت
لمان است با تبر

  ر است
ها و زمينسمان

.ف اشرف ديدم

رتيبش بين هيج

آنچ: ارزان  -2. د
  .هاستن

  .دست يافتند
 افراد موفق همو

در كاها ندي آن

هايس از شكست
-2. فقيت برسد

همواره در زندگي

مبنی –» إثبات 

مبنی –» تقوية

حرفان زائدان  له

قوم گفتند ا -2
هدايتشان فرستا

چگونه -2. ست
 كه نزديك منزل

جمع مکّسر) ين
در آفرينش آس -

الن فرودگاه نجف

آنچه تر: وزدهم

ي گوناگوني دارد
افيك در خيابان

 10/8/1398(  

ن به موفقيت د
در تاريخ -2. م

 ناپلئون ، توانمن

 كه ناپلئون پس
 با تالش به موف

ناپلئون ه - 4.. د

«د و مصدره 

ت« ل و مصدره 

 وزن افتعال و

. ن فرو فرستاد
امبران را براي ه

 ما در دستش اس
درختان جنگلي

القرابي(  ۴زينه 
-2. آيدپايين مي

مان را در سارسه
  . شرّشان بود

نو . و العشرون

هايها و رنگكل
ل ساماندهي ترا

6  

مرحلة اول(ــان 

و مشكالت فراوا
ها را تحمل كنيم
قيت اديسون و

 يافت همانطور
تواند بخورد مي

كندتر مي محكم

زيادة حرف واحد

 من باب تفعيل

مصدر علی –

  م
 را براي آفريدگا
ده است بلكه پيا

ليط هر كدام از
د - 4. خورند مي

رگزم هستند و د
 كه از آسمان پ

هاي مدرز معلم
ها و دورشدن از

ن الثامن عشر

ي است كه شك
مسؤول: انندگي 

؛ زبـــدوازدهم 

ها وس از سختي
هت بايد سختي

راز موفق -4. دارد

 موفقيت دست
دگيش شكست
وزاند بلكه آن را

مزيد ثالثّي بز -
  )ة

ادة حرف واحد
(  

–معرفة  - ؤّنث 

آلِھَتکم ←هتکم 
خش از مهرباني
 و پوچ رها نكرد

  .ا حمل كند

و بلتاست  شش
خشك شده هم

جمع سالم ←  
كوچك آب است

يكي از -3. ايده
هدن رضايت آن

 کانت رتبته بين

اوشش زنانهپ :ه 
س راهنمايي و را

سنجش

پس ون و اديسون
ي تحقق موفقيت
ي بر موفقيت ند

توان بهكالت مي
كسي كه در زند

سو آهن را نمي

-لمفرد المذّکر 
عله جملة فعلية

مزيد ثالثّي بزيا 
)عله جملة فعلية

جمع السالم للمؤ

آَلَهت –َحرِّقوه  ←
اوند نود و نه بخ
 مردم را بيهوده
ز وزن خودش را

  ُمَجّفَفة  ← 
داد همراهان ما
كه مردم آن را خ

)معّلمين(عّلمی
هاي كوران قطره

ا بيهوده نيافريد
ن، به دست آور

ما:  سع عشر

پيراهن زنانه -1
پليس - 3. باشد 

   
 

  .رست است
رادي مثل ناپلئو

براي - 1 ←ها نه
 مشكالت تاثيري

  .رست است
ايداري در مشكال

هرك - 1 ←ها نه
آتش -3. گذرد

  .رست است
للم –فعل ماض 

فعل و مع فاع( 
  .رست است
م- عل مضارع 

فعل و مع فاع 
  .رست است

الج –اسم  ← 
  رف الجار

  .رست است
←َحرَّقوه  –َقوُم 
خدا -1← هانه
خداوند -3 .د 

تر ازيي سنگين
  .رست است

َمَجّفَفة -فاِکَهة 
تعد - 1 ←ها نه

اي است كه ميوه

  .رست است
مع –السماوات 

بار - 1 ←ها  نه
ها روردگارا اين

ها به خدايانباني
  . رست است

التاس ← 4زينه 
  ت

 ←ها ر گزينه
ك باشد و باال نب

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
در تاريخ افر
ترجمه گزين
پايداري در

در 4گزينه  .3
با تالش و پا
ترجمه گزين
شكست مي

در 2گزينه  .3
فع ← أثبتَ  

»التاريخ« 
در 1گزينه  .4

فع ← ُتقّوي
(» الّنار« 

در 3گزينه  .4
االنتصارات
مجرور بحر

در 2گزينه  .4
الَق ← الُقومَ 

ترجمه گزين
را ياري كنيد
تواند چيزها

در 3گزينه  .4
ف ← فاَکَهة 

ترجمه گزين
زردآلود -3

  .شدمي
در 4گزينه  .4

 –قطرات  
ترجمه گزين

پرو. انديشند
از تقديم قرب

در 4گزينه  .4
تصحيح گز 

بيستم است
ترجمه ساير

قيمتش اندك
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جز دوبار 
4 - 

سي و  -3

 - هاَمس 

ش آمرزش 
بر قوم 

ي 
  .ند

ده نخست 
( چه را 
  .دند

← 

شترك 

: فرمايـد  ـي 
تيار سود و 

گـر جملـه      

نـد تـا بـه    

cationgroup

     سألوني

ي كه در سال ج
4. شركان نباش

3شتاد و شش   

َته - ۴حَضروا  

از مرگش برايش
را بتوار كن و ما 

ت پس او را براي
ان را مسخره كن

 
برند -2. را بنهاد

ودش است و آنچ
سمت چپ ايستا

لغة المشترکة  

زبان مش -3.  ت
 . نواز يافتم

نمايد و مـ م مي
اخت ]يحت[ كه 

ت اسـت كـه اگ

انخود وانگذاشـته 

التس –اسألوا  -

ايبه اين پديده -
رد و هرگز از مش

ده مساوي با هش

أح –اَهد ش -۳

 گذارد كه پس ا
هايمان را استگام
انجام داده است) ع

هايماصد دارد بت

 يمين ، اليسار
كي و روشنايي ر
سب كرده به سو
 راست و زنان س

 -ضاف إليه 

هاي فراواني داشت
ا ملتي ميهمان

رند، مردود اعالم
ايد ستاني گرفته

در داراي اهميـت

كند و او را به خ

 10/8/1398(  

۴ونّن      التک

-2. ه گروه است
 به دين روي آو
  .زرگ بپرسيد

  مئة - ۴    
 نه منهاي سيزد
  وي با دويست

۳ثبِّْت    –أفِرْغ 

يا فرزندي به جا
ري عطا كن و گ

ع(ند كه ابراهيم 
ابراهيم فقط قص

الي -۴ها       
 را آفريد و تاريك

كس) ز خوبي ها
ي مردان سمت

مضاف و مض ←

ه ديدم كه ميوه
 و ملت ايران را

زيان خود را ندار
 غير از او سرپرس

قد آن»  چيست؟
  . نيست

رم كارهاي لهو ك
  

7  

مرحلة اول(ــان 

ال –أِقم  - ۳   
  .نفي است

زيرا بركت همراه
با يكتا پرستي  

رسيد و از بت بز

سبعة    -۳  
نود و -2و سه  

الوه نوزده مساو

أ -۲يستغِفُر   

 به ارث بگذارد ي
ردگارا به ما صبر
ند و گمان كردن

ا. زند حرف نمي

َلها ، عَليه -۳ 
ها و زمينسمان

ا( را كه  ر آنچه
گاه براي بازرسي

←غة المسلمين 

درخت سبزي 
 را كشوري زيبا

 اختيار سود و ز
بگو آيا«: »ضَرا

 

ن در اين جهان
 انسان را باكي
 تا خود را سرگر

)، سال دهم1س 

ن و زندگي

؛ زبـــدوازدهم 

التفّرقوا    –ا 
ت بلكه مضارع من
پراكنده نشويد ز

-3. دنگاه كني) 
ها از من نپر بت

الثة و سّتين   
ساوي با پنجاه و
هشتاد و يك بعال

ي –وّرث  –ری 

ي كند يا قرآني
پرور - 2. شود مي

ه خويش را ديد
گمان بتبي: ند

ت ، النور    
ايي است كه آس

هر - 3. ست آورد
در فرودگ - 4. ت

لغ)   المشترکة 

-2. شايسته خدا
ايران - 4. گيريم

كساني كه حتي
ُفسهِم نَفعاً و ال ض

 )سال دوازدهم

ف زندگي انسان
 فراموش نشود،
ه آفريده نشده

درس 15و  14 

 دين

سنجش

کلوا-۱ ←ها ه
 فعل نهي نيست
مگي بخوريد و پر

)افتدر اتفاق مي
 درباره شكستن

ثال -۱ ← يگر
فت مس ضربدر ه

ه -4 با هفده    

أجر -۱ ←ها 

كس رودي جاري
 پاداش جاري مي

هاي شكسته بت
پچ پچ كردن) روه

الظلمات -۱ ←
تايش از آن خدا
زه نقره را به دس

ده به زيانش است

لغة المسلمين 

الم بر بندگان ش
گ است ، ياد مي

عد، سرپرستي ك
اء ال يملكونَ لاَنف

، س2درس  22 

هدف«پرسش كه 
سخ به اين سؤال
هيچ كس بيهود

صفحات(» .دازد

   
 

  . رست است
ر ونهي در گزينه

، التحُدثُ  ← 
هم - 1 ←ها نه

فقط دو بار( تد 
به قومش گفت
  . رست است

هاي ديت گزينه
نه - 1 ←ها نه

 بر پنج مساوي
  . رست است

الثي مزيد گزينه

هرك - 1 ←ها نه
ي او بعد از مرگ

مردم - 3. گردان
گر(قوم  - 4. دند

  . رست است
←ها ضاد گزينه

ست - 1 ←ها نه
و برنده دوم جايز

كسب كرد) هاي
  .رست است

(← نه صحيح

  و صفت
سال - 1 ←ها نه

 كه زبان عربي

 .رست است

سورة رع 16آية 
تُم من دونه اَوليا

صفحة( »دارند؟
 .رست است

ن به پاسخ اين پر
وش شود، و پاس

ه«: فرمايد مي) ع
ارزش بپرد  و بي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
هاي امرفعل

2در گزينه 
ترجمه گزين
افتاتفاق نمي

ب) ع(ابراهيم
در 2گزينه  .4

جواب درست
ترجمه گزين
پنج تقسيم

در 1گزينه  .4
هاي ثالفعل

  اليتکّلم
ترجمه گزينه
بخواهد براي
كافر پيروز گ
محاكمه آورد

در 2گزينه  .4
متضت كلما  

ترجمه گزين
جايزه طال و
نيزكه از بدي

در 3گزينه  .5
توضيح گزين
موصوف و
ترجمه گزين
مسلمانان را

 
    

 
رد 2گزينه  .5

خداوند در آ
قُل اَفَاتَّخَذتُ«

زيان خود ند
در 3گزينه  .5

دست يافتن
چيزها فرامو

ع(علي  امام
كارهاي لهو

erv.ir
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 خويشتن، 

  .د است

و آن را ) ص
دف حركت 

به خداونـد  
ها و زمين  

  ) دوازدهم

سـورة يـس   
پوسـيده را   
 قرآنـي در    

ابـر را  د تـا   
خشـيديم،     

، زندگي را 
ماند،  ش نمي

م و ال هـم     
. هومي دارد

 ]از مـرگ [
 مـا تـأخر     
رگ ادامـه  

cationgroup

ر رابطة با خدا،

و حقيقت توحيد

تشخيص(شناسد 
زي به سوي هد

 آنيِ مخلوقات به
آنچه در آسمان

، سال1درس  1

س 79و  78يـة   
هـاي پ سـتخوان  

ومـين عبـارت
فرسـتد ا را مـي  

رگش زنـدگي بخ

زة فعاليت و كار،
پاداش  جهان بي

ال خـوف علـيهم
ارتباط مفه ﴾جار

[ه آنچـه پـيش     

به واسـطه آثـار
اشد و پس از مر

رد مسلمان را د

ين بيانگر اصل و

خلقت خود را بش
ت به صورت غريز

  .د

حظه به لحظه و
هر آ«: »في شَأنٍ

10صفحة . (شود

ه خداونـد در آي
ست كه ايـن اس

و د» ي داناسـت 
داست كه بادهـا

پـس از مـر ]له

 و نشاط و انگيز
 نيك او در آن

عمل صالحاً فـال
عل المتقين كالفج

شـود بـه ده مـي 
ل پس از مرگ ب
ت آن طوالني با

 10/8/1398(  

، همة زندگي فر

شريكي ندارد و اي

 بايد هدف از خ
بيعي و حيوانات

 
دف در حركتند

 نياز دائمي و لح
ضِ كُلَّ يومٍ هو ف

ش برداشت مي» ت

است كه»  انسان
كيس: گفته بود، 

 او بر هر خلقتي
خد«: دارد» عت

وسيل[ده را بدان 
  )سال دهم 4

شود و شور  مي
 يك از كارهاي

اآلخر و عو اليوم 
ام نجع... ﴿با آيه 

ه انسان خبر داد
ير پرونده اعمال

دهيم كه بركات 

8  

مرحلة اول(ــان 

به آن،) التزام(ي 

همتاست و شر ي

 كه انسان خود
ن به صورت طب

 .مخلوقات دارد
يعي به سوي هد

به» د دم به دم
سماوات و األرض
ركار امري است

دايش نخستين
را فراموش كرده
تين بار آفريد و

 زندگي در طبيع
 و آن زمين مرد

، درس 52و  5

روي انسان باز 
داند كه هيچ مي

من آمن باهللا و﴿ 
و ب. است»  الهي

در آن روز به« :
م كه امكان تغيي
ال خيري انجام

؛ زبـــدوازدهم 

ت؛ بلكه پايبندي
  .دهد ي

ت؛ يعني خدا بي

ياهان اين است
 حالي كه گياهان

 انسان و ساير م
هان به طور طبي

باشد مان از باد ه
يسألُه من في الس«

راند همواره دست

پيد«مربوط به  
ه آفرينش خود ر
ها را براي نخست

نظام مرگ و« 
ني مرده برانيم

1، 50صفحات 

د و روشنايي به
ل است كه وي م

در آية شريفة ﴾
د در پرتو عدل

  ) دهم

:﴾ بما قدم و اخّر
فهميم مي» .ست
كند كه اعما  مي
  )هم

سنجش

يك شعار نيست
خلوقات تغيير مي
 خداي يگانه است

  )دوازدهم

 و حيوانات و گي
 گام بردارد؛ در

وم و سوم ميان
ت غريزي و گياه

  . لط است
  )دهم

حمله/ شير علم 
«تر، از عبارت  ق

كند؛ او ه ست مي

»خلقتي داناست
زد، در حالي كه
ن خدايي كه آنه
ست كه اشاره به
به سوي سرزمين

ص(» .گونه است ن

رگ، پنجرة اميد
اط به اين دليل
﴾و ال هم يحزنون

ضرورت معاد«د 
، سال4و  3اي 

يومئذ ا االنسان
فرستاده اس ]رگ

وضوع رهنمون
، سال دهم5رس 

   
 

 .رست است

فقط ي »ه اال اهللا
تماع و ديگر مخ

عناي اعتقاد به خ
، سال د2درس  

 .رست است

انسان) تمايز(ت 
د و به سوي آن

  : ها ينه
شاره به تفاوت د

حيوانات به صورت
 كمك غريزه غل

،سال د1درس  
 .رست است

مه شيران ولي ش
كه به طور دقيق

ته از او درخواست
  

 .رست است

او به هر خ...«ي 
براي ما مثلي ز«

 كند؟ بگو همان
سورة فاطر اس 9

سپس آن ابر را ب
قيامت نيز همين

 .رست است

هي نسبت به مر
اين شور و نشا. 

و﴿ضوع به پيامد 
و مؤيد. شاره دارد

ها درس 53و  4
 .رست است

ينّبؤ﴿آية شريفه 
از مر[آنچه پس 

و ما را به اين مو
در 62صفحة . (

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
ال اله«جمله 

خانواده، اجت
توحيد به مع

19صفحة (
در 4گزينه  .5

اولين تفاوت
انتخاب كند

  .كنند مي
رد ساير گزي

اش) 1گزينه 
ح) 2گزينه 
با) 3گزينه 

15صفحة (
در 3گزينه  .5

ما هم«بيت 
اشاره دارد ك

پيوست  است،

در 3گزينه  .5
عبارت قرآني

«: فرمايد مي
دوباره زنده
9انتهاي آية 
برانگيزند، س
زنده شدن ق

در 1گزينه  .5
با ديدگاه اله

گيرد فرا مي
لذا اين موض

اشا ﴾يحزنون
0صفحات (

در 3گزينه  .5
با توجه به آ
فرستاده و آ
وجود دارد و
.داشته باشد
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 و انديشـه   
 لـو كـانوا       
ط مفهـومي   

رسند؛   مي
 70صفحة 

 و پرونـده       

دانـيم در   ي  
جـود ايـن    
د او و نيـز    
. يش است

  ».ت

هـر لحظـه   

سـبب  (ور   
، سـال  2و 

دليـل  . (ـد   
 وجود خدا 

دفي قابـل  
  )دهم

ي و بـا اذن   
ت، بلكـه از      

صـفحات   (

cationgroup

ه هم از دانـايي
َة لهـي الحيـوان

ارتبـاط» نستند

اد مست به نظر
ص(» .اند ز در امان

كـه انجـام داده

به روشـني مـي 
بـا وج. رسـاند  ـي  

راي درك وجـود
 به خدا در پيدا

خدا و قدرت اوست

او ه«: »ي شَـأنٍ    

خـدا نـو«: »رض 
و 1هـاي  درس 2

 شناسـايي نمايـ
توانيم به دا مي

آيد، اما هد ظر مي
، سال دواز1س 

سباب غير مـادي
م ايشـان نيسـت

.ين اسالم شـد 

 و در انتهاي آيه
ن الـدار اآلخـرة

دان است، اگر مي

همچون افرا) ت
 وحشت اين روز

تـأخري اسـت ك

.كنيم  درك مي
جودات مـدد مـ

ي را بـرگونـاگون 
موجودات جهان

دن مداوم دربارة خ
  )م

و فـيـ  ومٍ هـ لَّ يـ

ماوات و االر لسـ
20و  19، 11، 

ند و ذاتـش را
ارة مخلوقات خد

ت مشكل به نظ
درس 13و  12ت

ي به واسطة اس
واسـت از جسـم

مردم جهان از دي

 10/8/1398(  

رت گرفته است
ال لهو و لَعب و ان
زندگي حقيقي ا

قيامت(ت آن روز 
اند كه از وكاران

واسطة آثار مـا ت
  )هم

و حضورش را د 
كند و به موج مي

هاي گ خواند و راه
بارة نيازمندي م

ن عبادت، انديشيد
، سال دوازدهم1 

كُـ« در عبـارت    
 

اهللاُ نور ال«ر آية 
،10صـفحات   (

و احاطه پيدا كن
، با تفكر دربا»..

كه در نگاه نخست
صفحات. (ب دارند

؛ زيرا اولياي الهي
ست كنيم، درخو

 تنفر برخي از مر

9  

مرحلة اول(ــان 

اي صور  مقايسه
ه الحياة الدنيا اال
 سراي آخرت، ز

  ) سال دهم

مردم از هيبت« 
تنها نيكو«و » .

و علت آن به و) 
، سال ده5رس 

)فطري ابي خداي
ت و پشتيباني م
خ خداوند فرا مي

ها، تفكّر درب راه

هتبرترين:  في قُدر
درس 1قبل  2

يت اسـت كـه
 .ين شده است

قيت است كه در
.گرديـده اسـت   

اند به حقيقت ا
.ا في كل شيءو

يق و واالست ك
كي و صفاي قلب

 با توحيد ندارد؛
خواسچيزي در 

رد كرد و سبب

؛ زبـــدوازدهم 

ن دنيا و آخرت،
و ما هذه«ه شريف

و بازي نيست و
،3و  1هاي رس

:خوانيم نمل مي
خدا سخت است

)جواب منفي(د 
در 63و  62حات 

خ(يابيم  دا را مي
كيم آن را هدايت

تر دربارة خ عميق
يكي از اين. هد

في اهللاِ و نُ التَّفَكُّرِ
2صفحة . (سازد ي

ر توحيد در ربوبي
 ارادة الهي، تبيي
 توحيد در خالق

گ ، به آن اشـاره

تو  ذهن ما نمي
تفكرو«ث نبوي 

ند، معرفتي عمي
كه پاك نوجوانان 

ها، منافاتي سته
)ص(سول خدا 

ه را بر اسالم وار

سنجش

وره قصص، ميان
ن جهات با آية ش
، جز سرگرمي و

در 40و  17ت 

و آية سورة ن 89
 وليكن عذاب خ

گردد ا قطع نمي
صفح. (ده است

رت خويش، خد
اي حك  آفريننده

ا را به معرفت ع
د ه ما نشان مي

  ) وازدهم

أفضَلُ العبادةِ ادمان«
طراوت و زيبا مي

ر هستي، بيانگر
ا اشاره به امر و
ستي به معناي
ها و زمين است

دارد؛ در نتيجه،
اما طبق حديث) 

  .ي ببريم
يزي خدا را ببين
 براي جوانان و 

راي اجابت خواس
اگر ما از رس. هند

  .يشان است
ترين ضربه بزرگ
  )ازدهم

   
 

 .رست است

سو 60جمة آية 
لذا از اين.  است

ين زندگي دنيا،
صفحا. (كي دارد

 .رست است

9سورة حج  2و 
ه مست نيستند

  )ل دهم
 .رست است

طة انسان با دنيا
ن همچنان گشو

 .رست است

ما، براساس فطر
كنيم كه گي مي

ه، قرآن كريم ما
فات و افعال او به

، سال دو1درس 
 .رست است

«: فرمايد مي) ص
ر جواني را پر ط

 .رست است

خدا در تدبير امور
با» ر امري است

ر آغاز نمودن هس
ه آسمان) شكاري

 .رست است

يقتي نامحدود د
)2و  1هاي  زينه

ريدگار جهان پي
 بتواند با هر چي
ت، به خصوص
 .رست است

ز اولياي دين بر
 كار را انجام ده
حاني و معنوي اي
ريان تكفيري، بز

، سال دو2رس 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
چون در ترج
سخن رفته

ا«: »يعلمون
خيلي نزديك

در 4گزينه  .6
و 1در آيات 

در حالي كه
، سا6درس 

در 4گزينه  .6
در برزخ رابط
اعمال انسان

در 2گزينه  .6
هر كدام از م
جهاني زندگ
معرفت اوليه
شناخت صف

د 7صفحة (
در 3گزينه  .6

ص(پيامبر اكرم 
انديشه، بهار

در 4گزينه  .6
وحدانيت خ

اندركار دست
وحدانيت در
پيدايي و آش

  )دوازدهم
در 3گزينه  .6

خداوند حقي
نادرستي گز
به عنوان آفر
اينكه انسان

دسترس است
در 2گزينه  .6

درخواست از
خداوند اين
حقيقت روح
متأسفانه جر

در 24و  23
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معادي هم 
مـان ابتـدا     
هـد بـود؟     

او  ]ت كـه     

  ).ت
سـماوات و  

صـفحة  . (ت  

خداونـد بـه   
را به گنـاه  
مكي كـنم  

ـن افتخـار   
» .ت داري    

كه خداونـد  
ـة هسـتي         
ي از آيـات  

مـا  «: ننـد 

هاي انسان 
  

    ـة نخسـت

 آنهـا مهـر       
را در دنيـا  

cationgroup

 خاك شويم و م
ت؟ مـا كـه از هم
ف و عبـث نخوا

ـارش ايـن اسـت
(  

توحيد در واليت
»لّهل و ي السما ف

 بـراي خداسـت

خ«: گويـد  م مي
شتم، فقط شما ر
توانم به شما كم

و ايـ) عبوديـت (
ه كـه تـو دوسـت

اينكه. بريم ي مي
ه و پـا بـه عرصـ

اي  خـالق و آيـه   
كن  و اعتراف مي

ه ا همان سرمايه
)، سال دهم2س 

ن، ماننـد لحظـ

ونـد بـر دهـان
ها ر ساناعمال ان

 قرار داده است،
ما چه بوده است

هـدف جهـان بـي    

علـت انكـ[لكـه  
، سال دهم4س 

ت(هان نيز هست 
«ست كه در آية 
 طور انحصاري

جهنمت به اهل 
شما تسلطي نداش
ت  مرا، نه من مي

( بندة تو باشـم  
گونه قـرار ده ان

، پي» زمين است
 و آشـكار شـده
ن، بيانگر وجـود

دكنن شاهده مي
  

ز عوامل رشد يا
درس 30صفحة 

يش نيز همچنان

 اين حـال خداو
 ظاهر و باطن ا

 10/8/1398(  

ال در وجود ما
ها در درون م يه

ينش انسـان و ج

بل) معـاد نـدارد   
درس 54و  52ت 

 و سرپرست جه
ست، مالكيت اس
صرف و تغيير به

 باقي نمانده است
، البته من بر شم
سرزنش كنيد نه

ن عزت بس كه
ا همارم، پس مر

ها و  نور آسمان
 سـبب او پيـدا

ي در اين جهان
چيزي خدا را مش

) سال دوازدهم

ا» شت خدا آشنا
ص. ( نزديك است

د و پس از پيداي
(  

نجات دهند، در
اند؛ زيرا ن قيامت

  )، سال دهم

10  

مرحلة اول(ــان 

كه خداوند متعا
تعدادها و سرماي
ين اساس، آفـري

شك در وجـود م
صفحات(» . كند

، تنها ولي)كيت
تأكيد شده اس »ي

، مفهوم حق تص

صتي براي توبه
 آن عمل كردم،
 امروز خود را س

  )، سال دهم

مرا اين! داي من
ه من دوست دار

خداوند«: »ضِ
گيرند و به مي 

 جهت، هر چيز
نگرند، در هر چ ي
،1درس  12و  

سرش«) مؤكد(ه 
خداوند به همه

ت چنين نيستند
، سال دوازدهم

ود را از مهلكه نج
 بهترين گواهان

،6درس  73و  7

؛ زبـــدوازدهم 

هاي مختلفي ك ه
 آفريدن اين است
ايچه بود؟ آيا بر 

انسان ش(«: مايد
 تمام عمر گناه

توحيد در مالك( 
من دونه من ولي
ن نتيجة حاصله،

ز قيامت كه فرص
ي دادم و خالف
ت مرا پذيرفتيد،

2درس  33حة 

خد«: كند عا مي
اي كه همان گونه

لسماوات و االرض
جود خود را از او

به همين.  است
جهان هستي مي

11صفحات (.»

حمه تأكيدكننده
است يعني خ» ن

ود، اما موجودات
1درس  9 صفحة

ورند تا شايد خو
مبران و امامان،

72صفحات . (د

سنجش

عدادها و سرمايه
شود كه دليل ي

 آمدن و رفتن چ
  )ت الهي

فرم رة قيامت مي
دگاه قيامت، در

ك جهان است
ما لَهم م« در آية 

واليت به عنوان 
(  

، شيطان در روز
اي  به شما وعده

بوديد كه دعوت
صفح(» .ت دهيد

وند اين گونه دع
تو ه! خداي من
  )دوازدهم

اهللاُ نور ال«ي آية 
م موجودات، وج
وجود او وابسته

ت و انديشه در ج
»له و بعده و معه

الرح شيرازي عليه
ي خدا به انسان

شو نياز ميبنّا بي
ص. (مند هستند

خو گند دروغ مي
پيام). ي افواههم

اند صون و محفوظ

   
 

 .رست است

ه استعبا اين هم
سؤال مطرح مي
 پس دليل اين

عاد الزمة حكمت
 در آية پنج سور
دون ترس از داد

 .رست است

خداوند، تنها مالك
واليت الهي كه

.آمده است »ضِ
، سال دوازدهم2

 .رست است

سورة ابراهيم، 2
حق داد؛ اما من
م، اين خودتان ب

توانيد مرا نجات ي
 .رست است

به درگاه خدا) ع
پروردگار مني، خ

، سال د2درس  
 .رست است

ر دقيق به معناي
ست، يعني تمام
و وجودشان به و
آنان كه به دقت
لّا و راَيت اهللاَ قبل

 .رست است

اشعار سعدي ش
قرب وجود«گر 

 .رست است

اخته شدن، از ب
 به خداوند نيازم

 .رست است

 روز قيامت سوگ
نختم علي(زند  ي

ز هر خطايي مص

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
اگر بناست ب
نباشد، اين س
خاك بوديم

ضرورت مع(
قرآن كريم

خواهد بد مي
در 1گزينه  .6

از آنجا كه خ
پس عليت و
ما في االرض

2درس  19
در 4گزينه  .6

22طبق آية 
شما وعدة ح
دعوت كردم

شما ميو نه 
در 1گزينه  .7

ع(امام علي 
بس كه تو پ

18صفحة (
در 4گزينه  .7

پس از تفكر
نور هستي ا

گذارند و مي
آ. الهي است

راَيت شَيئاً الّ
در 4گزينه  .7

اين بيت از ا
نگاست و نشا

در 1گزينه  .7
مسجد با سا
خلق شدن،

در 4گزينه  .7
بدكاران در

خاموشي مي
اند و از ديده
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از عقـل  ي 

رسيدن بـه  
) ناهكـاران 

ن به هدف 

ة كارهـايي  
، درس 3ه 

  )ل دهم

را تشـكيل   
زو مسـائل    

يـن قبيـل   
 موجـودي  

  )وازدهم

 از خـدا و  
  ».م

رونـي او را   
هاي  مكتب
  )زدهم

ا در سـاية      
. تـر شـود   ك   

ينـي ايـن   
ي برسـاند  

ي برداشت 

cationgroup

كند و از پيروي ي

ريب دهد و از ر
گن(ـاري را كـه     

از موانع رسيدن 

 است و در همة
صفحه. (جود دارد

، سال1، درس 4

بينـي آن ر هـان     
شناسـي جـز ـان 

سؤاالتي از اي. ود
ست، يا برعكس

، سال د1درس 

ان هسـتي انسـ   
رويم م و باال مي

ب و التهـاب در
بلكه تنها م. رآيد
، سال دواز2س 

 شـده اسـت تـا
 حيـات نزديـك

بي وژي يـا جهـان  
ه سعادت حقيقي

تري به طور واضح

ه گناه دعوت مي

رزندان آدم را فر
شـيطان، هـر كـ

)تمايالت داني( 

ست يعني مقدم
وج» ف و برنامه

صفحه . (ت اس

هسـتي دارد، جه
و است، لذا انسـ

شو ب ناميده مي
وني و بيروني اس

، د2صفحه . (زد

آغـاز. جاست ن
ما ز باالييم/ ويم 

كه بتواند اضطرا
حل اين معما بر

، درس4صفحه  (

 وديعه گـذارده
و هدف نهـايي

 و رابطه ايدئولو
كه بتواند ما را به

ب» ته وز حيوان

 10/8/1398(  

ودگذر دنيايي به

 ياد كرده كه فر
ش«: فرمايـد  مـي   

يم غرايز پست

اسخت و آگاهي 
آگاهي و هدف«ر 

ماي عمل انسان

ت بـه جهـان ه
سان و شناخت او

شناسي آن مكتب
روير جبرهاي د

ت خويش را بساز

شت او نيز همان
رو ييم و دريا مي

بوده ك» ش انسان
تواند از عهدة ح ي

.ي پرده بردارند

هاي بسياري به
ه گام به كمال و

كند ن روش مي
 و راه و روشي ك

  )، سال دهم1

كز فرشته سرشت

   ديني

11  
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هاي زو  به لذت

ندارد و سوگند
و قـرآن كـريم م

دقت كني). 4و  1
  )م

آن داشتن شناخ
مواره سه عنصر

 همچنين راهنم

هر مكتب نسـبت
ستي، وجود انس

  )هم

ش ود دارد، انسان
دارد و تحت تأثي
شت و شخصيت

لهي دارد و بازگش
ما ز درياي«: مايد

هدف از آفرينش
د خود هرگز نمي
ند از چنين رازي

 است، استعداده
ي رسد و گام به

ا را در اين جهان
، انتخاب هدف

1، درس 6و  4ص 

ك«ي در مصراع 

هاي ف و اقليت

؛ زبـــدوازدهم 

  :گناه
 را براي رسيدن

پن ر از آدميان مي
يب دادن است و

1رد گزينه ) ( را
، سال دهم2س 

راي رسيدن به آ
دهيم هم جام مي

كند و وشن مي

زيرا نگرشي كه ه
وط به جهان هس

، سال دوازده1 

عدادهاي او وجو
خود اختياري ند
هاي خود سرنوش

تصال به عالم ال
فرم  اين باره مي

ه«ي پرسش از 
 و دانش محدود

توانن ق انسان، مي

ليم قرار گرفته
 مرحلة شكوفايي

ها كه تكليف ما
تر باشد و صحيح

ص(.  و بالعكس

ني و بعد روحاني
  )وازدهم

معارف

سنجش

وامل سقوط و گ
ها كه انسان) ي

كه خود را برتر 
سه كردن و فريب

نه دنيا(» ت داد
درس 33صفحة  (

ريزي بر س برنامه
 عقل و تدبير انج

 در اين جهان رو

ز. بيني است هان
سائل اساسي مربو

، درس3صفحه 

 از انسان و استع
بور است كه از خ

ه تواند با انتخاب ي

ودي است كه ا
شاعر در. داست

خي منطقي براي
ه انسان با عقل
ت اتصال به خالق

د مورد تعلخداون
ندگي دنيوي به

  )وازدهم

ت از بايد و نبايده
تر و يني، عميق

تر خواهد بود ل

ل مادي و حيوا
، سال دو1درس 

   
 

 .رست است

ن به هدف و عو
عامل دروني(اره 
  .دارد ز مي

)عامل بيروني( 
كار او وسوس. ارد

ر نظرشان زينت
)4و  1د گزينه 

 .رست است

ب هدف و سپس
 خود و براساس

  )م
 .رست است

كليف انسان را
 .رست است

ي بخشي از جها
چون يكي از مسا

ص. (گيرد قرار مي
 .رست است

ه در هر مكتبي
ن موجودي مجب
يار است كه مي

 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ره به دنبال پاسخ

ن است كه روش
ستند كه به علت

 .رست است

ن كه از سوي خ
يح در جريان زند

، سال د1درس 
 .رست است

تاي اس مجموعه
بي هر چه جهان: 
تر و كامل عميق 

 .رست است

دن انسان، شامل
، د11و  8صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
موانع رسيدن

نفس اما -1
و وجدان باز

شيطان -2
بهشت باز د

ند دركرد مي
رد. (نيستند

  
    

در 2گزينه  .5
الزمة انتخاب
كه به اراده

، سال دهم1
در 3گزينه  .5

ايدئولوژي تك
در 3گزينه  .5

شناسي انسان
دهد و چ مي
بيني ق انجه

در 4گزينه  .5
شناختي كه
كه آيا انسان
صاحب اختي

در 3گزينه  .5
در بينش اله
بازگشت او ن
انسان هموار
فرو نشاند و
آسماني هس

در 3گزينه  .5
در روح انسا
تربيت صحي

، د5صفحه (
در 1گزينه  .5

ايدئولوژي م
:چنين است

)ايدئولوژي(
در 3گزينه  .5

دو بعدي بود
ص. (شود مي
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سـت و لـذا          
. واهـد بـود   

ه و به دور 
 عشـق بـه    
 جايگزيني 
ك هـر چـه   

ـي جهـان   

اي جهـت   »
ور و دراز و    
ن زنـدگاني   
واهـد بـود،    

ده اسـت و  

سـازد و   ـي 

ماست، كـه  

توان  ه نمي
ـد و نبايـد   
گ فكـري   

 را تـأمين     
 همكاري و 

، 3، درس 2

يات بشري 
در به درك 

cationgroup

و عطـا شـده اس
بر عهـدة او نخو

انسان خودباخته 
ي حيات نظيـر
 بدين ترتيب با

راشيبي هولناك

بينـ جهـان » دها
  )دهم

»وسيله«عنوان 
بـا آرزوهـاي دو

اما اگر همـين. 
نها بازيچـه نخو

  .»خدا« 
 آن، كاري بيهود

ويش خود را مـ

قعي در وجود ما

گفت، لذا هميشه
كنـ  هم جدا مي

هاي بـزرگ نحراف

 هـدفي واقعـي
شود، مين نمي

20صـفحه  . (ـد 

ا عظمتي در حي
ل آنها نشود، قاد

ب خداونـد بـه او
 مسئوليتي نيز ب

.و ظاهري است
د، با ظواهر مادي

كند و ي، پر مي
شود و در اين سر

  )دهم

بايدها و نبايد«ز 
، سال د1 درس 

يرد و به آن به ع
مشـغول دارد و ب
ي نخواهد داشت
ساني باشد، نه تن

  )ل دوازدهم

قادي نسبت به
هاي فرعي جنبه

  )سال دهم

سان به دست خو
  )همل دوازد

دي، دريافتي واق

توان گ دانم نمي
 كه آن دو را از

منشاء ان» يست

هماهنگي آنهـا،
ون آنها هدف تأ

كننـ  را ارائه نمي

 حقايق بسيار با
حيواني و كنترل

 10/8/1398(  

ت كـه از جانـب
نه اختيار باشد،

هاي مجازي و ق
دهد و را آزار مي

بت سرشار الهي
ش خود بيگانه مي

، سال دوازد1س 

اي است از موعه
،4صفحه . (كند

 هستي قرار نگي
مي را به خود م

اي در پي يجهنت
ي بلند عالم انس

، سال2، درس 1

اعتق اعتقاد يا بي
ت پرداختن به ج

، س1، درس 7و  

دهد كه انس  مي
، سال2، درس 1

 وجود غم و شاد

د صورت جز نمي
زي وجود دارد

ني«و » دانم نمي«

كه همكاري و ه
شده است كه بدو
ها تعريف نظم ر

اند كه ري كرده
تدال در غرايز ح

12  
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يِ اختياري اسـت
 كه فاقد هر گونه

شود، عشق م مي
سته يا ندانسته او

حبق حقيقي و م
 الهي خود، از خ

، درس6صفحه  (

ي ايدئولوژي مجم
ك  هان روشن مي

آرمان با عظمت
، جز اين كه آدم
 پاك باز دارد، ن

هاي سيدن به قله
12صفحه . (بود

 عبارت است از
د، در اين صورت

6صفحات . (شد

گذارد و نشان ي
1صفحه . (مرد

 خداست درك
  )، سال دهم2

باشيم، در اين ص
مرز» دانم نمي« 

«ن آميختن مرز 
  )، سال دهم2

ست، به طوري ك
هايي مراعات شد

ه ديگر گزينه. ت

ز معنويات يادآور
وفق به ايجاد اعت

؛ زبـــدوازدهم 

منطقيِ، نتيجة 
ه و در مواردي

 كه به ننگ ختم
خود را كه دانس
ي، به جاي عشق
ويشتن واقعي و

.شود تر مي ديك

ولي» ها و نيست
ها را در اين جه ف

هت رسيدن به آ
هدف قرار گيرد،
حقيقي و حيات

 نردباني براي رس
 جاويد خواهد ب

ن استوار است،
 و نااستوار باشد
حاصل نخواهد ش

عهدة خود او مي
ويژگي انسان شم

ضع آن در برابر
2، درس 16و  1

شتهر دست ندا
و» نيست«بين 

 آميخت، همين
2، درس 15حه 

 يك مجموعه اس
ه يژگيصيات و و

شده و معين است

ازه انسان غافل 
ها نرهد و مو تي

سنجش

 ديني و مذهبي
رة اختيار او بود

  ) دوازدهم

اي رنگيه عشق
ر خالء وجودي خ
مجازي و ظاهري
ت حقيقي و خو
ر درة نابودي نزد

ها و هست«ت از 
دئولوژي تكليف

ن در جهي انسا
ه نشود و خود ه
يدن به زندگي ح
ش بذر حقيقت و
 نيل به سعادت

بيني بر آن  جهان
بيني متزلزل ان

ز آن ح سودي ا

 در هر حال به ع
ا خصوصيت و و

تب، ارزيابي موض
1صفحه . (ويند

چيزي دليلي در
گذاشت، ب» ودن

آن دو را به هم
صفح. (يده است

زاي متفاوت در
گاه منظم خصوص
ختلف حساب ش

ره اين نكته را به
پرست چنگال لذت

   
 

 .رست است

سان در بينش
و منحصر به داير

، سال2، درس 
 .رست است

منظور از ع  كور،
دأ هستي، ناچار

هاي م ساير عشق
به جاي شخصيت

رود، به قعر  مي
 .رست است

اي است مجموعه
شناساند اما ايد ي

 .رست است

طبيعي و حيواني
استفاده» هدف«
اساس، از رسيد ي

ي براي پرورش
ي مقدس براي
 .رست است

اي كه هر ج  پايه
ي اصلي يك جها

گذراني ي و وقت
 .رست است

ئوليت آدمي را
را» خودسازي« 

 .رست است

 بررسي يك مكت
گو ت دروني مي
 .رست است

ات بود و نبود چ
نبو«حساب   بي

ناديده گرفت و آ
ها گرد  از مكتب

 .رست است

گرد آمدن اجز: 
ي در يك دستگ
جزا از جهات مخ

 
 .رست است

الن الهي، هموار
كه آدمي تا از چ

www.sanjeshse 
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مسئوليت انس
مسئوليت او

،11صفحه (
در 4گزينه  .6

در بيت مذك
افتاده از مبد

و س... مال و
اين عوامل ب
بيشتر پيش

در 4گزينه  .6
بيني م جهان

هستي را مي
در 2گزينه  .6

اگر زندگي ط
«رسيدن به 

پندارهاي بي
ا دنيا، مزرعه
ا بلكه وسيله

در 3گزينه  .6
ترين اساسي
هاي اگر پايه

جز سرگرمي
در 4گزينه  .6

خداوند مسئ
توان لذا مي

در 3گزينه  .6
گام اول در

به آن دريافت
در 2گزينه  .6

اگر برابر اثبا
را» نيافتن«

اين مرز را نا
در بسياري

در 3گزينه  .6
:تعريف نظم

كند يعني مي
هماهنگي اج

 )سال دهم
در 1گزينه  .6

انبيا و رسوال
وجود دارد ك
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، 2، درس 9

آن كـه در  
، 1، درس 7

 عمل آيد، 
، 6صـفحه  

نظم مطرح 
 موجودات 

هـا و   پديده
  )دهم

علم بشري 
 جاذبـه بـا      

را تشـكيل  

هـا دربـاره   
ي اسـت و    

ل عقلـي و      

Part A:

  .م

cationgroup

9صفحه . ( ماند

شدن نسبت به آ
7و  6صـفحات  

انسان با خدا به
ص. (يابـد  معنا مي

ه در تشخيص نظ
شفشان يا بعضي
زيرا هر يك از پ

، سال د3درس 

ت و حتي كاخ ع
 وجـود نيـروي

يگر ردة اصول د

ه  بخـش گزينـه   
ط بـه ايـدئولوژي

 نـوعي اسـتدالل

: Grammar

  .ستسب ا

كنيم ستفاده مي

نصيب خواهد ي

ساني، و بيگانه ش
ص. (شده استره 

ر گرفتن رابطة ا
پذير بوده و م يف

نظر نيست، آنچه
بيل زلزله و آتش

شود ز  نظم نمي
، د20صفحه . (د

يح و معقول است
انـد سـت آمـده  

  )، سال دهم2

، اساس و شالود

هـر دو 3و  1ه 
بخش اول مربوط

فهمـيم كـه ـي    

r and Voca

  ».خورد
“will ha مناس

  ».خرد
“be going  اس

 10/8/1398(  

معنا بيو از عالم 

صيل و واقعي انس
ود بيگانگي اشار

كه بدون در نظر
تعريبطه با خدا 

 اعتباري مورد ن
طبيعت از قبدر 

مر دليل بر نفي
راي نظم هستند

يك سخن صحي
ن حقيقت به دس

2، درس 15و  

ن ميان، توحيد
  )ل دهم

ولوژي در گزينه
ب 3س در گزينه 

شـني المـپ مـ

abulary 

يدني خواهيم خ
”aveها، تنها  ه

ت يك پورش بخ
”toنابراين، از 

  »."طفاً

13  
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 خواهد داشت و

ش و شخصيت اص
ر مستقيم به خو

ريفي از انسان ك
نسان تنها در را

هاي ارزشي و ف
ها د اي پديده اره

بال دارند، اين ام
ها دارند، دار سان

علت پي بردن ي
با توجه به اين ه
14صفحات . (ت

وار است و در اين
، سا1، درس 9 

بيني و ايدئو هان
بيني است پس ن
  )، سال دهم1

ن بـرق را از روش
  )ل دهم

ي اول يك نوشي
در بين گزينه. ت

گويد قرار است ي
بن. مطرح است» 

 فقط چند تا لط

  انگليسي

؛ زبـــدوازدهم 

همواره مشغول

 حقيقي خويش
به طور» كرد مي

 نيست و هر تعر
گوييم ان  كه مي

ن است كه هدف
 بنابراين، اگر پا
ضررهايي به دنب
بت به بعضي انس

ز معلول پي به ع
مسائل علمي كه
بل شناخت است

وت و معاد استو
و 8صفحات . (

جه -1: جزء است
ش مربوط به جها

1درس  5و  4ص 

ولي وجود جريان
، سال1، درس 1

ممنون سارا ولي 
است) نزديك(ده 

ي برنده شد و مي
»جو«صد و نيت 

اوه،"     "هيد؟

سنجش

هاي زندگي ه چه

كردن خويشتن
ت ز بيگانه تمنا م

پذير قعي امكان
از اين رو است 

بودن هدف اين» 
 و خارجي است

د بوده و احياناً ض
ز آثاري كه نسب

مؤثر رسيدن و از
 و چه بسيارند م
 غيرمستقيم قاب

اسيِ توحيد، نبو
ش مذهبي است

بي شامل دو ج
در دو بخش 2ه 
ص. (بيني است 

ماً حس كنيم و
6و  14و  12ت 

:ب!    ضر است
 تصميم در آيند

آزمايي ي در بخت
 جمله، بيان قص

خواه زميني مي ب

   
 

 خود را با بازيچ
  )هم

 .رست است

نگي يعني گم ك
 چه خود داشت

  )هم
 .رست است

بي، خوديابي واق
.عي نخواهد بود

  )ل دوازدهم
 .رست است

»واقعي«كيد بر 
هاي عيني جنبه

ها ناپسند  انسان
زبور قطع نظر از

 .رست است

ينكه از اثر به مؤ
هاده شده است
ز عقل و خرد و

 .رست است

بي سه اصل اسا
حور اصلي بينش

 .رست است

نيم كه هر مكتب
ست و در گزينه
 مربوط به جهان

 .رست است

 عسل را مستقيم
صفحات. ( است

 .رست است

شام حاض: الف«: 
ت گوينده بيان
 .رست است

جو به تازگي«: 
 توجه به مفهوم
 .رست است

چقدر سيب"«: 

www.sanjeshse 

آنها نشده و
سال دوازده

در 4گزينه  .6
از خود بيگان

آن«مصراع 
سال دوازده

در 1گزينه  .7
بدون خداياب
تعريفي واقع

، سا1درس 
در 4گزينه  .7

منظور از تأك
است تنها ج
براي برخي

موجودات مز
در 4گزينه  .7

با توجه به ا
بر پاية آن نه

جويي از بهره
در 1گزينه  .7

بينش مذهب
دهد و مح مي

در 4گزينه  .7
بايد دقت كن
ايدئولوژي اس
بخش دوم م

در 2گزينه  .7
ما شيريني
غيرمستقيم

 

 

در 1گزينه  .7
معني جمله

نيت :توضيح
در 2گزينه  .7

معني جمله
با :توضيح

در 2گزينه  .7
معني جمله

erv.ir

69

70

71

72

73

74

75

  

76

77

78



 
 

 

@sanjesheduc 

ي غيرقابـل    
، )و ناكـافي  

مراه با هم، 
توانـد   مـي  

صـدها،  «ي   
  .ت

 ».نم بيايند

  ».است
  د

الن ديگـر       

 طـرق رخ   

  ن

 دبسـتاني         

راسـتش را  

 
 

cationgroup

بـراي اسـامي 4
“few” )كـم و

و عدد بوده و هم
”thirty“دون 

“of بـه معنـاي
ب نادرستي است

وظيفه به ديد س
  ار، ادب

ن كشورهاي دنيا
 حيف، چقدر بد

صـورت بزرگسـا

  ».ك دوست
  ك

  
  ، معموالً

 از يكي از ايـن

باط برقرار كردن

ف سـني پـيش

  ف

ر. اند زده وحشت

  يق

و  3هـاي   گزينه
”مفهـوم منفـي   

“thirty هر دو
بد 3گزينة ). 2 

”fمع و همراه با 

هم تركيب 4نة 

ها از سر حس  آدم
رفتا) 4  الم

ترين ي از قشنگ
چه) 4 

 مـادرش را از ص

   

حمايت يكرزند، 
اشك) 4 

». دوستانه بود
كالً) 4 

ي، شايد بيشتر

ارتب) 4 

ل دختـران طيـف

طيف) 4 

 مردم به نوعي و

دقي) 4 

 10/8/1398(  

گ(كنيم  اده مي
و م)  ولي كـافي 

  ».كند ت نمي
”yو ) »هزار« با 

دليل رد گزينة
“h در حالت جم

گزين. دي دقيق

خواهد دلم نمي. 
حت، شيوايي كال

اين شهر در يكي 
 كنم هش مي

تـا چهـرة گيرد

 يص دادن
  ر كردن

والدين، بوسة فر
 

پوست اغلب ياه
  تعجب بودن

هر زمان مشخصي

 د كردن

ن فـيلم، دنبـال

 ر، نماينده

ند براي همين

 بخش

14  

مرحلة اول(ــان 

“few, a استفا
“a few” )كم

ي حقيقتاً كفايت
“thou )معادل

(شود  سته نمي
hundred, th

كنند، نه عد  مي

مارستان نيامدند
فصاح) 3 

!چه حيف: ب    
خواهش) 3 

گ لي زود ياد مي

تشخي) 2 
تصور) 4 

آغوش و: ر شود
طبل) 3 

ين دو جامعة سي
جاي) 3  تشكر

كنيم و در ه مي

تأكيد) 3 

 نقش اصلي ايـن

مأمور) 3 

نيستن اينجا دور
 

اميدبخ) 3 

؛ زبـــدوازدهم 

“po  ازa few”

” مفهوم مثبت 

در دنياي امروزي
”usandكلمة. م

 كه عدد جمع بس
housand, mi

را منتقل» ويي

م براي مالقاتم بيم
 س

.يس ويزا بگيرم
 أسفم

وزاد كوچك خيل

تر  زندگي راحت

بود كه روابط بي
ختانه، همراه با ت

 ارتباط برقرار م
.«  

 كردن

راي نقش مينا،

  اعالن

 ديگر خيلي از ا
 ».بينم ور نمي

سنجش

”otatoesبودن 

ضمناً با توجه به
  .م

الر در يك سال د
از به عدد داريم

وجه كنيدت. ند
”… ,llionت 

كلي گو«مفهوم 

ز اين كه دوستانم
احساس) 2 

 براي سفر به پاري
اوه، متأ) 2 

 است كه يك نو

  :صدري
    دادن
    

شوند ه باعث مي
 دامن) 2 

، جاي تعجب نب
خوشبخ) 2 

ي بسيار متنوعي
.وشتاري و غيره

 :صدري

وصل ك) 2 

ب بازيگر گفت بر

توجه،) 2 

فاقات خطرناك
ي براي اين كشو

   رايج) 2 

   
 

 توجه به جمع بو
ض.) روند  كار مي

كنيم انتخاب مي
 .رست است

سي هزار دال«: 
جاي خالي، نيا ر

هستن» سي هزار
د، چرا كه كلمات

بوده و م» ها يون
 .رست است

شوكه نشدم از« 

 .رست است

نتواستم: الف« 
 كننده حت

 .رست است

انگيز شگفت«: 
  ».دهد

در حالت مصها  ه
گي كردن، نشان

 ت كردن
 .رست است

چيزهايي كه«: 

 .رست است

بعد از جنگ،«: 
 انگيز ي شگفت

 .رست است

هاي ما به راه«: 
ي، غيركالمي، نو

در حالت مصها  ه
 ردن
 .ست استر

مدير انتخاب«: 
 ».ست

 نيرو
 .رست است

بمباران و اتف«: 
آيندة اميدبخشي

 

www.sanjeshse 

با :توضيح
شمارش به

را ا 2ة گزين
در 1گزينه  .7

معني جمله
در :توضيح

س«معادل با 
درست باشد
هزاران، ميلي

در 1گزينه  .8
:معني جمله

 حس) 1  
در 4گزينه  .8

:معني جمله
چه ناراح) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله
تشخيص بد
معني گزينه

نمايندگي) 1  
محافظت) 3

در 1گزينه  .8
معني جمله

 آغوش) 1  
در 3گزينه  .8

معني جمله
به شكلي) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله

كالمي: بدهد
معني گزينه

آماده كر) 1  
در 4گزينه  .8

معني جمله
گشته اس مي

قدرت، ن) 1  
در 3گزينه  .8

معني جمله
بگويم، من آ

محتمل) 1  
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Part B:

Part C:

دهاي ويژه 

 “While
village 
attacked

  كند؟ ي

 كجا بيش 

cationgroup

: Cloze Tes

  ره، محدوده

  شكي

: Reading C

ي و ديگر رخداد

 there are m
in China hu
d by a mons

گيري را تأييد مي ه

اين جمله در. د

t 

دور) 4 

پزش) 4 

 ).زدهم

Comprehen

 سال نوي چيني

many differe
undreds of 
ster called a

ر متن اين نتيجه
 .نند

 دارد اضافه شود

 10/8/1398(  

 ار

  

 دل

اب درسي دوازت

nsion 

و در آورد اه مي

ent tales of 
years ago. 

a nien.” 

در) اي نشانه(اي  ه
كن ا هم اجرا مي

  ............. .جزء 

   كرد؟

ر در كجا امكان

  ».شوند

15  

مرحلة اول(ــان 

  .ست است

نمودا) 3 

“many داريم.

متعاد) 3 

كت 20صفحة (د 

  ي چيست؟ 

ك بختي به همر

how lion d
The legend

چه ادله. ين كنند
يك شير واحد با

ر نياز است به ج

طمئن استنباط
  . سيد

كه جملة زيرند 

ش ردم كسل مي

؛ زبـــدوازدهم 

درس 3 در گزينة 

”yاز به وابستة 

 

“to توجه كنيد

 شمالي و جنوبي

كه معتقدند نيك

  ست؟ 
ance began

d says that 

پيش از اجرا تمري
 گوناگون بدن ي

ب همة موارد زير
  ن

داشتن ظاهر مط
 نظر مطمئن برس

دهن ند نشان مي

 ناواضح باشد، مر

سنجش

زاي جمله تنها

 شكل) 2 

“his stude نيا

شاداب) 2 

 be regarde

بين رقص شير

ي چيني است ك

 زير به چه معناس
, one legend
the people 

ند رقص شير را پي
در مقام اعضاي

 سخنراني خوب
روي كف دستتان

ن در ارتباط با د
كند شما به مي

[C  و[D] در بن

ماليم يا ) صداي

   
 

 .رست است

تيب درست اجز
 .رست است

 
 .رست است

sent” توجه به 

 .رست است

 مراقب
 .رست است

”d as تركيب 

  :1ة 
 .رست است

ن تفاوت اصلي ب
  ها قص

 .رست است

  متن چيست؟
شير، رقص سنتي

  .د
 .رست است

“leg در جملة
d traces it b
of the villa

   كهن
 .رست است

مال قوي نياز دارند
شير را دص رقص 

  :2ة 
 .رست است

، براي ارائة يك
كلمات كليدي ر

 .رست است

نتوا ه مطلبي مي
ِن مثبت كمك م

 .رست است

[  ،[B]  ،C]

  سب است؟
با ص(ني زيادي 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
ترت :توضيح

در 4گزينه  .8
موضوع) 1  

در 3گزينه  .9
با: توضيح

در 4گزينه  .9
دقيق، م) 1  

در 1گزينه  .9
به: توضيح

  

متن شمارة
در 1گزينه  .9

براساس متن
ظاهر رق) 1  

در 4گزينه  .9
ايدة اصلي م

رقص ش) 4  
شود اجرا مي

در 2گزينه  .9
”gendواژة 

back to a 
age were 

داستاني) 2
در 1گزينه  .9

افراد به احتم
دو رقاص) 1

متن شمارة
در 3گزينه  .9

مطابق متن،
نوشتن ك) 3

در 2گزينه  .9
چه 3از بند 

زبان بدن) 2
در 2گزينه  .9

[Aحروف 

از بقيه مناس
اگر سخنرا«
2 ([B]  

erv.ir

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99



 
 

 

@sanjesheduc 

 به شـكلي  

In your 

Part A:

ـور نمونـة   

• What 
• They 

كنـيم،   مـي 
ho   معنـا و

• My stu
• He we

They h • 

The h •  

سـم جمـع      
رد ( باشـد      

ل شـمارش       
 the( لـه  

ت سؤالي و 

I don’ • 

Any s • 

The po •  

cationgroup

ادرست معنا را

conclusion

: Grammar

 اين سؤال منظـ
 

is their plan
face an unc
ريفي استفاده نم

 opeمنظـور از    

udents are a
ent abroad i

 . دارند

the phelped 

fac omeless

بـا توجـه بـه اس
 معـرف داشـته

 both of
 both stu

 اسـم غيرقابـل
 مثبت اين جملـ
عموالً در جمالت

t have any m

tudent can a

ower came 

هاي نا ند؟ پاسخ

, it helps to 

r 

شود، اما در  مي
. كنيم فاده مي

n for the fut
certain futur
ز هيچ حرف تعر
ر ايـن سـؤال م

all young an
in the hope 

كه آن صفت را
    .poor

bleak f ce a 

ب 4و  3هـاي   نه
آيـد بايـد ن مي

f the student
udents         

بـا توجـه بـه 1
توجه به معناي

مع)  معناي هيچ
 .ستفاده كرد

 money.

answer this 

 :ستفاده كرد

back on as 

 10/8/1398(  

كن شكل بيان مي

repeat your
  .ت

استفاده  theف
استف  a/anيف 

ture? 
re. 

باشد از» اميد« 
د. كنيم فاده مي

nd full of ho
of finding a

كنيم ك اشاره مي
.        ك كردند

future  .رند

رد گزين(ده كرد 
مي كه بعد از آن

ts                
                 

رد گزينـه  (ود  
دهند كه با ت مي

به(  anyكلمة 
نيز اس) “هر“ناي 

 question.

ز ساختار زير اس
  گذشته ساده

my father a

سي

16  

مرحلة اول(ــان 

ترين ش را به به
   

r main ideas
 فكر خوبي است

w از حرف تعريف
ي از حروف تعري

معناي كليظور 
استف  theريف 

 .كنيم ده نمي

ope. 
a good job. 

 به كل افرادي ا
ها به فقرا كمك
ي را در پيش دا

سم مفرد استفاد
كنيم، اسم فاده 

 :ت كنيد

       both
        both

شـو سـتفاده مـي      
ر معنايي منفي م

از ك). 4و  2هاي 
با معنا(ت مثبت 

 .    دهد

توان از ذشته مي
گ  as ه ساده 

  arrived.

ختصاصي انگليس

؛ زبـــدوازدهم 

ملة نمايان شده
.اندازند ا جا مي

s. 
تهاي سخنراني

world, futur

ن صورت از يكي

hope  اگر منظ
نيم از حرف تعر
ف تعريفي استفاد

t استفاده كنيم
آنه
مان آيندة تاريكي

 eithe بايد از اس
bot  ازof  استف
دقت  both رف 

 of students
h the studen

بـل شـمارش اس
 no به جمله بار

ه رد گزينه( برد 
معرف در جمالت

ؤال پاسخ دن س

عمل در گذ 2م 
گذشته

.   سيد، برق آمد

 زبان اخ

سنجش

العات اصلي جم
طالعات اصلي را

يد كليدي در انت

 …,reي مانند

در اين. ود جهان

 انتزاعي مانند 
خاصي اشاره كن 

ن از هيچ حرف

 theرف تعريف 

خانما افراد بي 

neither  وer 

 thر اگر بعد از 

ف بكارگيري معر
s 
nts 

ـراي اسـامي قاب
 oو   littleي 

را بكاروان آنها 
توان از اين م مي

 .ندارم
تواند به اين ي مي

يار كم بين انجام

ز اينكه پدرم رس

   
 

 .رست است

 جمالت زير اطال
دهند يا اط ير مي

 بيان دوبارة عقاي

 .رست است

دي براي كلماتي
هان است نه خو

گر براي كلمات
»اميد«هيم به 

 آن است بنابراين

 .رست است

يك صفت از حر

 .رست است

هاي  د از معرف
s .(از سوي ديگر

ه حاالت مختلف

 .رست است

بـ  few مـي   
info .(هاي معرف

right d (تو نمي
شود اما م ده مي

من هيچ پولي ن 
آموزي هر دانش 

 .رست است

اصلة زماني بسي

بالفاصله بعد از 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
يك از كدام

اساسي تغيي

تكرار يا) 2
 
   
 
  

در 3گزينه  .1
در حالت عا  

خاصي از جه

از سوي ديگ  
اما اگر بخواه
مفهوم كلي

در 2گزينه  .10
اگر قبل از ي  

در 1گزينه  .10
بالفاصله بعد  

students 

به). 2گزينه 

در 3گزينه  .10
از معـرف كم  

ormation

direction

منفي استفاد
 
 

در 2گزينه  .10
براي بيان فا  
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هـاي   زمـان  
رد گزينه ( 

 نـه آينـدة    

سـتمراري     

كنون نيـز   
ـاي خـالي     

ه اين زمان 

 •They b

ر متناسـب   
 ـه فعـل      

در زمـان    

Part B:

ي در قـرن   

cationgroup

صورت يكـي از ز
مان آينده باشد

كنـيم تفاده مي

گذشـتة كامـل اس

 شده است و تـا
شـد، آنگـاه جـ ي 

 هستيم چرا كه

built the ho

باشد كه ضـمير
ـال بـا توجـه بـ
characteriz

: Vocabular

صلح و شـكوفايي

 

 

  سترده

 جمله بايد به ص
rise  بايد در زم

آينده كامل استف

  ل
يازمند زمـان گذ

 گذشته شروع
w استفاده مـي

ن گذشته ساده

ouse in 1998

attractio ب مي
حـ. حـذف كـرد  

zeاگر فعل . ريم

ry 

ي دستيابي به ص

 خوشبختي/ ي 

. ط كنوني است

 . غن است

  س دادن

 

گس) 4 

 10/8/1398(  

در نتيجه زمان
فعل ) 2050 
شود از زمان آ ي

 b گذشتة كامل
در جاي خالي ني

ملي باشد كه از
is   از فعلwas 

الي نيازمند زمان

8. 

 onsي جمله تا 

را ح 1ن گزينـه   
ندار  is انتخاب 

مهم جهاني براي

شادكامي/ فايي 
 

 او دربارة شرايط
  شدن و

  ش كردن 

نعت ذرت و روغ
انعكاس/ دادن  ن

  دادن ار

نمود؟فيد اجرا 
 ن

17  

مرحلة اول(ــان 

افتد د  اتفاق مي
 by 2 )تا سال

آينده تكميل مي

 :ة كامل داريم

 beforeساده 

بنابراين د. ست ا

ي بايد بيانگر عم
جاي ه اگر به 

راين در جاي خا
 .ته دارد

آن از ابتداي عل
تـوان و فعـل مـي     

ها راهي جز ينه
  .م

كي از ابزارهاي م

شكوف) 2 
 فقر) 4 

نند دانش زياد
روبرو) 2 
تالش) 4 

كردن هر دو صن
نشان) 2 
هشد) 4 

شكلي مؤثر و مف
ممكن) 3 

؛ زبـــدوازدهم 

در زمان حال» 
 2050ار زماني 

خاصي در آمان 

به زمان گذشتة
گذشتة س
ر استمرار عمل

مفهوم جاي خالي
دقت كنيد كه). 

شته است، بنابر
شخص در گذشت

ؤالي نيست و فا
طابقـت فاعـل و
ست از ميان گزي

كرديم نتخاب مي

المللي را به يك ن

درستي درك كن
 ن

هور براي راضي ك

 راهبردها را به ش
 احساسي/ ي 

سنجش

»به نظر رسيدن«
 توجه به ساختا
ن عملي كه تا زم

جاي خالي نياز ب

در جمله بيانگر 

ر ادامه جمله، م
زمان حال كامل

  .بود  مي

مشخص در گذش
ص در زماني مش

ه هيچ عنوان سؤ
وجه به اصـل مط
گر زمان حال اس

را ان) was( 3ه 

توان تجارت بين

  
  

كنم مردم به د ي
قدرداني كردن/ 

  

هاي رئيس جمه
  
  

ن است كه اين
عاطفي) 2 

   
 

 .رست است

app  به معناي»
با). 3رد گزينه 

 ديگر براي بيان
  ).4زينه 

 .رست است

ساختار زير در ج

 forجود كلمة 

 .رست است

در isوجود فعل 
مفهوم ز( است 

ن گذشته كامل
 .رست است

o بيانگر زماني م
جام كاري مشخص

 .رست است

كه اين جمله به
پس با تو. باشد ي

chara كه بيانگ
 آنگاه بايد گزينه

 .رست است

ت  كه چگونه مي
 .م تبديل كرد

 رياضت /
 

 .رست است

 كه من فكر نمي
/فهميدن / ردن 
 دن
 .ت استرس

ه دهندة چالش ن
 ردن
 شتن

 .رست است

 اقتصادي ممكن
 ذهني

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
 pearفعل   

(حال باشد 
از سوي). 1

رد گز(ساده 
در 1گزينه  .10

س هبا توجه ب  

همچنين وج  
  .هستيم

در 4گزينه  .10
با توجه به و  

ادامه داشته
نيازمند زمان

در 2گزينه  .10
 onceكلمة  

داللت بر انج

در 2گزينه  .1
دقت كنيد ك  

مي  itبا آن
acterizes 

گذشته بود

در 2گزينه  .1
او نشان داد  

بيست و يكم
/سختي ) 1  
بدبختي) 3  

در 1گزينه  .11
تنها چيزي  
درك كر) 1  
غلبه كرد) 3  

در 2گزينه  .11
بيانيه، نشان

قدغن كر) 1  
آرزو داش) 3  

در 3گزينه  .11
آيا به لحاظ  
/فكري ) 1  
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be und • 

• He is u

 

 .ه باشند

  ص

sth/sb  • 

He is  • 

blow s • 

He ha •  

cationgroup

 

 . گري هستند

 وري

der an oblig

under a mo

. 

 بلندپروازي/ و 

كزيك داشتهي م
 گوناگوني/ ع 

 .رد يا نه

  هم

 .ودتان است

 .ت

متخصص/ صصي 

 .كند  نمي

 مئن 

 worthy of t

a teacher w

 ضيح

sth out of pr

as a habit of 

.دهد  نشان مي
  رون كشيدن

  د كردن

ط اضطراري ديگ
نوآو) 4 

gation to do 

ral obligatio

ها بدست آوردند
آرزو) 4 

 گياهي به خوبي
تنوع) 4 

گ دريايي بخور
مبه) 4  

د در خانوادة خو

هارت فني نيست
تخص) 4 

يمارانش تجويز
مطم) 4 

 the name 

worthy of the

توض) 4 

 roportion 

f blowing th

 10/8/1398(  

شغول هستند را
بير/  كردنخراج 

نامزد/ ول بودن 

سيل يا هر شرايط
 اختالل/  ظمي

            sth 

on to look a

ترين كارها سخت
 تكميل/  

ند تنوع زندگي
 سه 

تواند خرچنگ  مي
ضعيف/ پذير  ب

اعي داشته باشد
  اف كردن
  اب كردن

ش تخصصي يا مه
 زودگذر/ ي 

ارويي را براي بي
 

    (.  e name.

 نسبت/ ب 

hings out of 
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مرحلة اول(ــان 

ف در فرانسه مش
استخ) 2 
مشغو) 4 

يل به هنگام سي
نظ بي) 3  

                   
after his old

.د

ده براي انجام س
انجام) 3 

توانن كشوري، مي
مقايس) 3 

  .ه دقت كنيد

ي مثل اينكه آيا
آسيب) 3 

ران تعامل اجتما
اكتشا) 2 
اجتنا) 4 

ل نيازمند دانش
موقتي) 3 

ين دباشد چن) 
مجاز) 3 

. 
علم خوبي است

 !رگش نكن

تناسب) 3 

 proportion

؛ زبـــدوازدهم 

 توليدي مختلف

هاي رود ني كناره
اجبار/ وظيفه  

                  
d parents. 
رش مراقبت كند

رگيري ابزار ساد
 

ر نگوييم هيچ ك
 سي 

i در وسط جمله

اهميتي سائل بي
 ل

تا با ديگر  گيرد
 ن

دند كه اين شغل
 ناس

پزشك(اين نام 
 ارزشمند/ ه 

ي را داشته باشد
يعني مع. (است 

اينقدر بزر. اشت
 اقدام/ گرفتن 

 ردن 
 .د بزرگ كند

سنجش

ي كه در صنايع
  
  

فاظت و تعمير ك
/تعهد ) 2 

 
م كاري بودن   

 تا از والدين پير

ت زيادي در بكا
تمايل) 2 

ورهاي كمي، اگر
دسترس) 2 

 if any جالب 

حتي در مورد مس
ميل بي) 2  ده

 قرار است ياد بگ
 اجتماعي داشتن

  

ت كه آنها معتقد
شن وقت) 2 

كي كه شايستة ا
شايسته) 2 
  :كنيد

 شايستگي نامي
)معلم( اين نام 

ش منظوري ندا
اندازه گ) 2 

 
 از حد بزرگ كر
ل را بيش از حد

   
 

 .رست است

د تقريبي افرادي
 ردن
 ودن

 .رست است

ن، متعهد به حف
 

 :زير دقت كنيد
متعهد به انجام 

 اخالقي را دارد
 .رست است

ها مهارت  مصري
 

 .رست است

ور است كه كشو

 ترجمة ساختار
 .رست است

وغ گفتن بود، ح
پيش پا افتا/ ت 

 .رست است

 كه فرزند شما
تعامل/  كردن 

 ادن
 .رست است

 تعجب من است

 .رست است

كنم هيچ پزشك 
 صحيح 

جالب زير دقت ك
زي كه ارزش و
ست كه شايستة
 .رست است

م كه از آن حرفش
 تضاد

 :زير دقت كنيد
چيزي را بيش 

ت دارد كه مسائل

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .11
جدول، تعدا

تأييد كر) 1  
مربوط بو) 3  

در 2ينه گز .11
تمام ساكنين  
احتمال) 1  
به همايند ز  

 

 او اين تعهد
در 3گزينه  .11

شك،بدون   
عملكرد) 1  

در 4گزينه  .11
او بر اين باو  
 ترتيب ) 1  
به چگونگي  

در 1گزينه  .11
او عاشق درو  
اهميت بي) 1  

در 1گزينه  .12
اولين جايي  
معاشرت) 1  
نسبت د) 3  

در 4گزينه  .12
بسيار باعث  
 ناخوانا ) 1  

در 2گزينه  .12
من فكر مي  
/درست ) 1  
به همايند ج  

كسي يا چيز
او معلمي اس

در 3گزينه  .12
من مطمئنم  
ت/ تقابل ) 1  
همايند زبه   

 
او عادت
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ـن جزايـر    

unique •  

Part C:

since l •  
for the • 

re   تطـابق

). 4و  1ي  
ـاختارهاي   

ـراي بيـان     

ـه ضـماير       
are goin 

ا معنـاي   ب
شـتة فعـل     

مچنين در 
رون باشـد،   

يك تخاب 
ر مفعـولي    

Part D:

cationgroup

  باط

فقـط در ايـ. (ند 

  تي 

e to somew

: Sentence 

    last week

  e last week

sh   و فعـلetire

هـا رد گزينـه (د 
هتر اسـت در سـ

  ).3د گزينه 

 سـوي ديگـر بـ
  )4 گزينه 

سـتفاده كـرد نـ
 ng toل آينـدة   

ناچيز است، كه
ا بـا شـكل گذش

هم). 1رد گزينه 
كي از آنها كـامر

بعالوه براي انت). 
، بايـد از ضـمير  

: Language

  حث كردن

 .ده است

ارتب) 4 

ن جزاير هسـتن

دست) 4 

          where 

Structure 

                   
                   

heميـان فاعـل   

گيرد تعريفي نمي
د ولي فعل آن به

رد. (forشود نه 

از). 3و  2هاي 
رد(كنيم  ده مي

ر ملكـي بايـد اس
 knew و فعـل

 يا مقدار بسيار ن
أسيس كردن را

ر(است   oneل 
نابراين وقتي يك

)4و  3هاي  زينه
د ضـمير بيايـد

e Functions

 شنيدن

ر مورد چيزي بح

 10/8/1398(  

جديد و قديم بود
 د 

ي منحصر به اين

 ه

                  

  :جه كنيد
                  
                  

م 2گر در گزينه 

رود هيچ حرف ت
آيد رت جمع مي

in  ش استفاده مي

ه رد گزينه(كنيم 
ستمراري استفاد

از ضمايرر بيايد، 
 w فعل گذشـتة  

كه بيانگر تعداد
fou به معناي تأ

كه فاعل در اصل
بن. ور ديدن كند

رد گز(كنيم  مي
آن اگر قرار باشد

s 

معتبر ش ك منبع
 مدت زيادي در

19  

مرحلة اول(ــان 

اري جي از معم
مقصد) 3 

اي ر انقراض، گونه

مشابه) 3 

                   

ل استمراري توج
                  
                  

از سوي ديگر. رد

بكار بر)  دانشگاه
eith اسم به صور

از حرف اضافة  

by ك استفاده مي
يا آيندة كامل اس

قرار باشد ضمير
بق زماني ميان

شود ك ستفاده مي
 und كه فعل 

د هستيم چرا ك
كشو 2ارد تا از 

the o استفاده م
كنيم و بعد از آ ي

از يك) 2 
براي) 4 

؛ زبـــدوازدهم 

 كه شهر تركيبي
 ب 

 در معرض خطر

 ن
  :د

                  

 زمان حال كامل
                   
                   

توان حذف كر ي

نه ساختمان(ن 
nei  وher of 

 interestedي 

 yحرف اضافة 

 از آيندة كامل ي

يد و بعد از آن ق
تطاب 2در گزينه 

few/l وقتي است
نين دقت كنيد

.  

ع ولي فعل مفرد
ها تصميم د علم

 otherصورت از 

on استفاده مي
  ).4و  3اي 

سنجش

كند د تأييد مي
تركيب) 2 

نوع از حيوانات

گوناگون) 2 
uniq دقت كنيد

ي                

sin  وfor  در
ه                 
 گذشته        

را مي 3و  1هاي 
  

ه معناي كلي آن
 ther ofرهاي 

همچنين براي. د

ص در آينده از ح
شخص در آينده

بياي  of از اسم 
همچنين د). 3 

 littleف كمي 

همچن). 2گزينه 
ن اشتباه نگيريد

يازمند اسم جمع
يكي از مع: ت كه

ند كه در اين ص
 ne of ساختار 

ها رد گزينه(اره 

   ن
  

   
 

 .رست است

رسد ي به نظر مي
 

 .رست است

بدانيم كه اين ن 
 .)وند

 همتا بي/ 
 queافة صفت 

منحصر به جايي 

 .رست است

ceجالب كلمات 

از هفتة گذشته 
براي يك هفتة 

ه نكتة باال گزينه
 ).2رد گزينه ( 

 .رست است

univer وقتي به
د از ساختارعگر ب
ورت مفرد باشدص

 .رست است

به زماني مشخص
ي در زماني مشخ

 .رست است

مالكيت اگر بعد
و 1هاي   گزينه

بعالوه از معرف 
رد گ(واني ندارد 

عناي پيدا كردن
 .رست است

ني  one ofتار 
 گفته شده است

مان كي ديگر مي
ن چند مورد از

يم نه ضماير اشا

 .رست است

 و احمقانه بودن
 حالي 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .12
سند تاريخي  
همكاري) 1  
در 1گزينه  .12

جالب است  
شو يافت مي

منحصر) 1  
به حرف اضا  

 
  

در 4گزينه  .12
به كاربرد ج  

 
 
با توجه به نك  

وجود ندارد
در 2گزينه  .12

 rsityاسم   

از سوي ديگر
رسمي به ص

در 1گزينه  .12
براي اشاره ب  

تكميل عملي
در 4گزينه  .12

براي بيان ما  
رد(مفعولي 

.وجود ندارد
جمله همخو

find  به مع
در 2گزينه  .13

بعد از ساخت  
قسمت اول

قطعاً فقط يك
مورد از ميان

كني استفاده 

در 2گزينه  .13
ارزش بي) 1  
با خوشح) 3  

erv.ir
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be sc •  

 

Part E:

 به معنـاي  
 a lot   يـا

جملـه  بـه   

cationgroup

 

ared out of 

  د زدن

  ت و پاچلفتي

  قال
 

  

  ردن

 همراه آوردن

: Cloze Tes

با توجه). 1ينه 
 t ofه صـورت  

  

در ج  takeـل    

مو) 4 

   your wits

لگد) 4  ن صدا

دست) 4  

پرتق) 4 
 . كند  كار نمي

 كسي   

 

  ن

ريزي قبلي نامه
شكست خور/ ن 

به ه) 4 

t 

رد گزين(ده كرد 
نيز اگر به 4زينه 

.خ صحيح است

ه كنيـد كـه فعـ

 

  .ت

 10/8/1398(  

 م تيزبين

  سان

 

                   

باال بردن/ يدن 

يح و سالم بودن

 ب
 كه به درستي

تاري كردن با كس
  آمدن با كسي

 ني 

ر خوشحال بودن

 كاري بدون برن
مردن/ ن خوردن 

  دادن

 much  استفاد
همچنين گز). 3

پاسخ» زياد«اي 

توجه. حيح است

in order th

in order t 

صحيح است 3نه 
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مرحلة اول(ــان 

چشم) 2 
كار آس) 4 

عقل) 3 

                  

چرخي) 3 

صحيح) 3 

سيب) 3 
ه و چيزي است

بدرفت) 2 
كنار) 4 

عصبا) 2 
بسيار) 4 

انجام) 2 
زمين) 4 

ادامه) 3 

توان از س نمي
3رد گزينه (كرد 

به معنا 2گزينه 

صح 1گزينه » ن
  .ست

 :يم

 hat / so that

 +to/so as to

 خالي تنها گزين

؛ زبـــدوازدهم 

 

                   

  كردن

 ت خنديدن

lemon  وسيله

 

 س

 مدن با كسي

شمارش است پس
استفاده ك» هيچ

در نتيجه گ). 4ه 

اقدام كردن«اي 
acti جدا شده ا

كني  استفاده مي
+فاعل 

+فعل 
ac بعد از جاي

سنجش

 ردهاي الزم 
  

مغز   ) 2 
  

                  

خشك) 2 

شدتبه ) 2 

 موز ) 2 
 يكي از معاني 

 ناموفق
ون برنامة قبلي

ه از دست پليس
    

  
   ز 

كنار آم) 2 

ك اسم غيرقابل ش
no  ه«به معناي
رد گزينه(شد  ي

take a به معنا
 ionل آن يعني

ساختارهاي زير

 chieveد فعل 

   
 

 .رست است

يفيت و استاندار
 جباري   

 .رست است

 وش 
: زير دقت كنيد
دن              
 .رست است

 بستن دكمه
 .رست است

  بودن
 .رست است

 چيز بدردنخور
 توجه كنيد كه
 .رست است

دن به سيستم ن
كردن كسي بدو

 .رست است

 فرار بودن بويژه
ط سخت بودن 

 .رست است

 دن
افشا كردن راز/  

 .رست است

 .رست است

connotat يك
 oوان از معرف 

بود صحيح مي ي
 .رست است

 actionهمايند 

 صفت از مفعول
 .رست است

مفهوم هدف از س

ين نكته و وجود

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .13
داراي كي) 1  
توفيق اج) 3  
در 3گزينه  .13

هو/ عقل ) 1  
الحطبه اص  
ار ترسيدبسي  
در 1گزينه  .13

ب/ دكمه ) 1  
در 4گزينه  .13

در خطر) 1
در 1گزينه  .13

چ/ ليمو ) 1  
به اين نكته  
در 3گزينه  .13

تغيير داد) 1  
مالقات ك) 3  
در 4گزينه  .13

در حال) 1  
در شرايط) 3  
در 2گزينه  .13

صبر كرد) 1  
لو دادن) 3  

در 3گزينه  .14
 آمدن) 1  

در 2گزينه  .14
 tionكلمة   

تو جمله نمي
lots of  مي

در 1گزينه  .14
با توجه به ه  

وسيلة چند
در 3گزينه  .14

براي بيان مف  

با توجه به اي  
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د در زمـان    

بطـور  . ـت 

هـوم بـين    
ان چنـين    

even tho 
رت اسـمي  

).  4و  1ـه  
receive  

cationgroup

 خالي نيـز بايـد

 به كار رفته اسـ

بيان همـين مفه
one  بـراي بيـا
  . باشد ط مي

 شدهده 

  .اره كند

ough/althou
 in از اسم، عبار

 كيب كردن

رد گزينـ( كـرد    
   we    و فعـل

 يزه 

 جان

  ين به همايند

  .صحيح است 

جايمده است 

بدرستي 2زينه 

one an براي ب
 another از  

ea است كه غلط

  . است

آلود) 4 
طة سياست اشا

 :ده كرد
ugh/despite/

 n spite ofو  

ترك) 4 
  .باشد سخ مي

تـوان اسـتفاده  
توجه بـه فاعـل

انگي) 4 

هيج) 4 
كند، همچنين مي

 10/8/1398(  

 ط

1نتيجه گزينه 

 زمان گذشته آم
  .شيم

م كه تنها در گز
one anot 

 notherرود و  ي

تـوان متن مـي 
 ach othersت 

صحيح 3گزينه 

  شده
 آموزش به واسط

توان استفاد ر مي
/in spite of

 despiteد از 

  كردن
ست، بهترين پاس

مـي» نچـه كـه  
د و همچنين با ت

 قلمرو/ ه 
  .د

 ش 
عجب را منتقل م
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استنباط) 4 

زيني باشد در ن

 )argued (در
مپايه داشته باش

هستيم» يكديگر
ther / each o

مورد بكار مي 2 
م ة همچون جمل

صورته ب 4زينه 

گز» رت رسيدن

منكر) 3 
ه به آلوده شدن

هاي زير  دهنده

فاده كرد اما بعد

بحث) 3  ن
حزاب سياسي اس

آن«لي با معناي 
have/ باشد مي

حوزه) 3 
روني توجه كنيد

نگرش) 3 
يم كه مفهوم تع

  .ت كنيد

؛ زبـــدوازدهم 

 كني ريشه) 3
  .باشد يح مي

 در نتيجة ) 4

 كه بيانگر جايگز

 چون فعل اول
an دو جملة هم

ي«ازمند مفهوم 
 other: كنند ي

بين» يكديگر«
ن رفته است و
جه كنيد كه گز

به قد«ه معناي 

 افته
دد اين است كه

ربط از» م اينكه

يد از جمله استف

  .ت

رقابت كردن/ دن 
ر جنگ ميان اح

 جملة غير سؤال
 has/ل بعد از 

2.(  

 داز
هاي در ي انگيزه

 مي 
اي داري  به كلمه

دقت» امل تعجب

سنجش

3  سترش 
صحي 3ها گزينة 

  ساس
4    ه

تار ربطي داريم

ي اجزاي جمله
 ndف حرف ربط 

ر جاي خالي نيا
ومي را منتقل مي

ي بيان مفهوم 
وت امروزه از بين

توج.  ستفاده كرد

come to p به

رشد يا) 2 
اي خالي در صد

رغم علي«معناي 

even thou با
  . تفاده كرد

صحيح است 1 

جنگيد) 2 
كه بيانگر 2ينه 

wha در ابتداي
حال كامل  زمان

2رد گزينه (شد 

اند چشم) 2  ش
ulteri به معناي

سرگرم) 2 
جاي خالي نياز

 a  عا«به معناي

   
 

 .رست است

گس) 2  ت 
مفهوم جمله تنه

 .رست است

براس) 2 
با اشاره به/ ط با 

لي نياز به ساخت
 .رست است

لزوم تطابق زماني
طرفدو در د تا 

 .رست است

ساختار جمله در
ختار چنين مفهو

each othe براي
اما اين تفاو .مورد

مورد نيز اس 2 ن
 .رست است

 powerهمايند 

 .رست است

 فته
مفهوم جمله، جا

 .رست است

مفهوم تضاد به م

althou  وugh 

مفعولي بايد است
ين نكته، گزينه

 .رست است

  كردن
مفهوم جمله گز
 .رست است

 at كه از كلمة 

 actually  در
ه بايد معلوم باش

 .رست است

كشمكش/  جدل 
ior motives 

 .رست است

دامة جمله، در ج
a matter of 
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با دقت در س  
ساخ 2كلي 

 erدر اصل   

م 2از بيش 
بينمفهومي 

در 3گزينه  .14
با توجه به ه  

در 4گزينه  .14
بهبود ياف) 1  
با توجه به م  

در 1گزينه  .15
براي بيان مف  

 ughبعد از   

و يا ضماير م
با توجه به اي  

در 2گزينه  .15
همكاري) 1  
با توجه به م  
در 3گزينه  .15
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مفهوم جمله
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به همايند   
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 تعجب) 1  
با توجه به اد  
  surprise 
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جـا كـه در    

Part F:

 برونو تنها 

cationgroup

بعـالوه از آنج). 3
  . كنيم

 Reading C

. 

  كند؟

عتقاد جيوردانو
  .شده است

3رد گزينـه  (د   
استفاده  theن 

Comprehen

  د؟

جايگزين شود. 

ك ي توصيف مي

ة اين است كه ا
به آنها اشاره نش

 10/8/1398(  

 بـه معـرف دار
رف تعريف معين

nsion 

  ت؟

كند ي اشاره مي

...............تواند با 

 اكتشافات فضايي

دهندة متن نشان
ست كه در متن ب
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 پس حتماً نياز
تيجه بايد از حر

يه آب غلط است

ست به چه چيزي

ت ترين شكل مي

  ؟

نسبت به آيندة

 .زانده شد

د اين كلمه در م
 آن هم بوده است

  

؛ زبـــدوازدهم 

 شمارش هست
شود در نت ره مي

هاي تصفي  روش
  .ر است

  ....بجز   كرد
  . دارد

 كشيده شده اس

گراف سوم به بهت

 

دهد؟ ث قرار مي
  گر

ش نويسنده را ن

  ده است؟
نو در آتش سوز

وجود. قت كنيد
ت و داليلي بجز

.اهد يافته خو
  .هد بود

  ليد موز

سنجش

سم مفرد و قابل
ي مشخصي اشار

 
 نة تصفيه آب

موارد زير دربارة
تر ي خيلي سريع

ز متن استنباط
 هزينه كمتري

وم زير آن خط

strip" در پاراگر

  چيست؟
 ا در آن بيرون

يزي را مورد بحث
هاي ديگ د جهان

ترين شكل نگرش

 متن اشاره نشد
ها جيوردانو برو

in p در متن دق
دن او بوده است

ادامه............. رد 
چه شكلي خواه

ب و هوايي بر تو

   
 

 .رست است

period يك اس
ي)period( ره 

 .رست است

  متن چيست؟
 نوآوري در زمين

 .رست است

يك از م ن، كدام
 از روش قديمي

 .رست است

توان از زير را مي
 از روش سنتي

 .رست است

ه در پاراگراف دو
  سنتي آب 

 .رست است

p away"اي  مه

  ن
 .رست است

ان براي متن چي
ها ود آدم فضايي
 .رست است

ل عمدتاً چه چي
دت دربارة وجود

 .رست است

 موارد زير به بهت

 .رست است

 از موارد زير در
 كه به خاطر آنه

 partجود كلمة 

اليل سوزانده شد
 .رست است

ًال با بحث در مور
فضايي احتماالً چ

 .رست است

  متن چيست؟
نفي تغييرات آب
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ت چنـدان      

cationgroup

كـه ايـن تجـارت

 

استنباط كـرد ك

 10/8/1398(  

 .ترين است يك

  كند؟ ياد مي

توان چنين ا مي
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نزدي................. ه 

“a staple st ي

م» سود اندك« 

.  

؛ زبـــدوازدهم 

لحاظ معنايي به

 ”tarchعنوان 

  .د كند

  
 .سود نيست

tiny  به معناي

................د بجز 
 .د موز است

سنجش

گراف ششم به ل

گراف ششم به ع
يت جهاني تأكيد

...............رد كه 
جارت چندان پرس

 marginsت 

ن درست هستند
خ به مشكل توليد

   
 

 .رست است

“marg در پاراگ

 .رست است

ه از موز در پاراگ
ت آن براي جمعي

 .رست است

ستنباط كروان ا
ه عنوان يك تج
بكارگيري عبارت

  .ت
 .رست است

زير براساس متن
تيك تنها پاسخ
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تمام موارد ز  
مهندسي ژنت  
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